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Том З

ПОЛІТИЧНИЙ
УСТРІЙ

ВІЛЬНОГО НАРОДУ



Конституція, яка досягає

максимально можливої свободи

створенням законів у такий спосіб, аби

свобода кожного могла співіснувати зі

свободою всіх.

І.Кант, Критика чистого

розуму, II, і.1



XII
ДУМКА БІЛЬШОСТІ

ТА СУЧАСНА ДЕМОКРАТІЯ

Однак, багато хто [з членів афін-
ських народних зборів/ вигукував, що
жахливо не дозволяти людям

робити все, що вони захочуть... Тоді при-

тани, уражені страхом, погодилися

обговорити це питання всі, крім
Сократа, сина Софроніска: він

заявив, що в жодному разі не діятиме

крім як згідно з законом.

Ксенофонт*

ДЕДАЛІ БІЛЬШЕ РОЗЧАРУВАННЯ В ДЕМОКРАТІЇ

Коли діяльність новочасної влади призводить до сукупних

результатів, яких мало хто бажав або передбачав, це зазвичай

вважається за неминучу ознаку демократії. Однак навряд чи

можна стверджувати, що такий розвиток подій звичайно

відповідає бажанням якоїсь визначеної групи людей. Схоже на те,

що обраний нами конкретний процес з ясування того, що ми

називаємо волею народу, спричиняє наслідки, які практично не

мають відношення до чогось вартого назви «спільної волі» будь-
якої істотної частини населення.

Ми насправді так призвичаїлися вважати демократичною
лише ту конкретну сукупність інститутів, що існує сьогодні в

усіх західних демократіях, де більшість якогось

представницького органу встановлює закони та керує урядом, що

вважаємо це єдино можливою формою демократії. Як наслідок, ми не

турбуємося про уважний розгляд того факту, що ця система не

* Xenophon, Helenica, I, vii, 12-16. Німецький переклад попередньої
редакції того, що тепер становить зміст розділів XII і XIII, було
опубліковано в 1965 р. під назвою «Anschauungen der Mehrheit und zeit-

genossische Demokratie» в часописі Ordo XV/XVI
(Diisseldorl/Munich, 1965) і передруковано в моїх Freiburger Studien (Tubingen, 1969).
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лише призвела до численних результатів, які нікому не до

вподоби навіть у тих країнах, де вона назагал добре
спрацювала, а й виявилася непридатною для роботи в більшості країн,
де ці демократичні інститути не стримувалися міцними

традиціями щодо відповідних завдань представницьких зборів.
Оскільки ми справедливо віримо в засадничу ідею демократії, то

зазвичай відчуваємо себе зобов язаними захищати ті конкретні
інститути, що давно визнані як її втілення, й побоюємося їх

критикувати, аби не похитнути поваги до ідеалу, який хочемо

зберегти.
Однак більше вже не можна не зважати на той факт, що

попри виявлення поваги до демократії на словах, і навіть

попри вимоги її дальшого поширення, останнім часом у
вдумливих людей виникає дедалі більше занепокоєння й серйозна
тривога стосовно наслідків, до яких вона спричиняється*. Це
не завжди набуває вигляду цинічного реалізму, характерного
для деяких сучасних політологів, що розглядають демократію
просто як ще одну форму неминучої боротьби, в якій

вирішується, «хто, що, коли й як отримує»**. Однак навряд чи

можна заперечувати існування глибокого розчарування й

сумнівів щодо майбутнього демократії, спричинених
переконанням у неминучості таких варіантів її розвитку, які навряд
чи хтось здатний схвалити. Багато років тому це знайшло

своє віддзеркалення у відомому висловлюванні Джозефа Шум-
петера, який стверджував, що хоча система на основі вільного

* Показовим симптомом була стаття Сесіла Кінга в «Таймсі»

(Лондон) від 16 вересня 1968 р. під назвою «Занепад репутації
парламентської демократії», де він писав: «Найтривожніше, на мою думку, це

всесвітній занепад авторитету демократичних інститутів і поваги до

них. Сторіччя тому в усіх розвинутих країнах світу визнавалося, що

парламентське врядування є найкращою формою державної влади.

Однак сьогодні поширюється незадоволення парламентською формою
правління. Ніхто всерйоз не стверджуватиме, що в Європі чи

Америці престиж парламентів підвищився... Репутація парламентського

врядування впала так низько, що тепер його захищають на тій підставі,

що хоч би яким поганим воно було, інші форми державної влади ще

гірші». З-поміж дедалі більшої кількості книжок на цю тему назвемо

деякі з найновіших: Robert Moss, The Collapse of Democracy (London,
1975); K.Sontheimer, G.A.Ritter et al., Der Uberdruss an der Demokratie

(Cologne, 1970); C.Julien, La Suicide de la democratic (Paris, 1972);
Lord Hailsham, The Dilemma of Democracy (London, 1978).
** Harold D.Lasswell, Politics Who get What, When, How (New York,

1936).
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ринку була б кращою для більшості, вона безнадійно
приречена, тимчасом як соціалізм, попри нездатність виконати свої

обіцянки, неминуче настане*.

Схоже, що це закономірний хід розвитку демократії: після

блискучого початкового періоду, коли вона розглядається й

насправді функціонує як гарантія особистої свободи, бо визнає

обмеження якоюсь вищою мораллю, рано чи пізно вона починає

претендувати на право вирішувати будь-яке конкретне питання

в той спосіб, з яким погоджується більшість. Саме це трапилося
з афінською демократією наприкінці V ст., про що свідчить
випадок, згаданий в епіграфі до цього розділу; а в наступному

сторіччі Демосфенові (та іншим) доводилося скаржитися: «Наші

закони не кращі за багато які постанови; більше того ви

можете виявити, що закони, яких треба було дотримуватися при
складанні постанов, виникли пізніше за самі постанови»**.

За нових часів схожий розвиток подій почався, коли

британський парламент зажадав суверенних, тобто необмежених,
повноважень і в 1766 р. відверто відхилив ідею щодо свого

обов язку в окремих рішеннях дотримуватися якихось

загальних норм, установлених не ним. Хоча протягом певного часу
міцна традиція верховенства права запобігала серйозним
зловживанням владою, що її привласнив парламент, у

довготривалому плані великим лихом виявилося те, що невдовзі
після забезпечення представницького державного врядування
всі ці обмеження вищої влади, які болісно та поступово

створювалися впродовж еволюції конституційної монархії,
послідовно усувалися як більше не потрібні. Те, що це фактично
означало відступ від конституціоналізму, який полягає в обмеженні

будь-якої влади незмінними принципами державного
врядування, розумів уже Аристотель, який говорив, що «там, де

закони не є суверенними... оскільки народні маси є

суверенними не як окремі люди, а загалом... така демократія взагалі не

*
J.A.Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York,

1942; 3rd edn., 1950).
** Demosthenes, Against Leptines, 92, Loeb Classical Library edn.,

pp.552-553. Див. також щодо епізоду, згаданого Ксенофонтом в

епіграфі до цього розділу, Lord Acton, History of Freedom (London, 1907),
p.12: «З однієї пам ятної нагоди збори афінян проголосили
жахливим те, що їм не дозволяють робити все, що вони вважають за

потрібне; немає такої сили, яка б їх могла обмежувати; вони вирішили,
що їх не стримуватиме жодний обов язок і не зобов язуватимуть
жодні закони крім установлених ними самими. Так вільний народ

Афін став тираном».
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є конституцією»*; і нещодавно на це було ще раз указано
одним сучасним автором, який говорить про «конституції такі

демократичні, що вони, строго кажучи, вже не є

конституціями»**. Адже тепер нам кажуть, що «сучасна концепція

демократії це форма державного врядування, в якій на орган

урядування не накладається жодних обмежень»***, і, як ми бачили,
дехто вже зробив висновок, що конституції це пережиток

минулого, якому немає місця в сучасній концепції державної
влади****.

НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА ФАТАЛЬНИЙ НЕДОЛІК

ІСНУЮЧОЇ ФОРМИ ДЕМОКРАТІЇ

Те, що засвоєння демократичних процедур дозволяє обійтися

без будь-яких інших обмежень державної влади, було трагічною
ілюзією. Вона сприяла також переконанню, нібито «контроль за

урядом» з боку демократично обраного законодавчого органу
може належним чином замінити традиційні обмеження+, тим-

часом як необхідність формування організованої більшості для

підтримки програми конкретних дій на користь тих чи інших

груп стала ще одним джерелом свавілля й упередженості,
спричинивши наслідки, несумісні з моральними принципами більшості.

Як ми побачимо, цей парадоксальний результат володіння
необмеженою владою не дозволяє представницькому органу ста¬

* Aristotle, Politics, IV, iv, 7, Loeb Classical Library edn. (Cambridge/
London, 1932), pp.304-305.

** Giovanni Sartori, Democratic Theory (New York, 1965), p.312.
Весь парагр.7 розділу XIII цієї книжки дуже близько стосується
даної теми.

*** Richard Wollheim, «А Paradox in the Theory of Democracy», in

P.Laslett and W.G.Runciman (eds), Philosophy, Politics and Society,
2nd series (Oxford, 1962), p.72.
****

George Burdeau, «Une Survivance: la notion de constitution», in

L evolution du droit publique, etudes offertes a Achille Mestre (Paris,
1956).

+ Складається враження, підтверджене Вайлем (M.J.C.Vile,
Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, 1967, p.217), що
Джеймс Мілль був тут головним винуватцем, хоча в його Essay on

Government важко знайти якесь точне формулювання щодо цього. Однак
його вплив, безперечно, простежується в працях його сина, Дж.С.Мілля,
коли той, наприклад у книжці On Liberty (Everyman edn., p.67),
стверджує: «Державу не треба захищати проти її власної волі».
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вити загальні принципи вище за схвалені ним, оскільки за такої

системи більшість представницьких зборів, аби залишитися

більшістю, мусить робити все можливе для купівлі підтримки
різних угруповань через надання їм особливих привілеїв.

Так сталося, що разом із неоціненними інститутами
представницького правління Британія подарувала світові також

згубний принцип парламентського суверенітету*, згідно з яким

представницькі збори становлять не лише найвищу, а й необмежену
владу. Друге іноді вважається логічним вислідом із першого,

проте це не так. їх повноваження можна обмежити не іншою,
ще вищою «волею», а згодою народу, на яку спирається вся міць
і згуртованість держави. Якщо ця згода дається лише на

встановлення й застосування загальних правил гідної поведінки й

ніхто не отримує права на інший примус окрім примусового

застосування цих правил (хіба що тимчасово, в разі жорстокого

*
Американці часів революції цілком усідомлювали цей недолік

британської конституції, і один із їхніх найпроникливіших дослідників

конституційних проблем, Джеймс Вілсон (за свідченням М.Вайла, ор.

cit., р. 158), «відкидав Блекстонову доктрину парламентського

суверенітету як застарілу. Британець [стверджував він] не розуміє ідеї

конституції, яка обмежує й контролює дії законодавчого органу. Це
вдосконалення мають внести в науку управління американці». Див. також

статтю «An Enviable Freedom» in The Economist, 2 April 1977, p.38:
«Таким чином американська система показала, як могли б розвиватися
події, якби Британія звернулася до доктрини абсолютного

парламентського суверенітету з її тепер майже фантастичним наслідком
можливістю для скривджених громадян звертатися по захист своїх прав до

парламенту». Проте я сумніваюся, чи вдалося їм досягти в розв язанні
цієї проблеми більших успіхів. За ретельнішого розгляду обидва взірці
демократичного врядування, Британія та США, насправді виявляються

двома спотвореннями й пародіями на ідею поділу влади, оскільки в

Британії керівний орган між іншим також законодавствує у
відповідності до своїх скороминущих цілей, але вважає своїм головним

завданням нагляд за поточною діяльністю уряду, тимчасом як у США

адміністрація не відповідає перед більшістю представницьких зборів,
зайнятою насамперед урядовими проблемами, а президент як глава

виконавчої влади на весь термін перебування на посаді може втратити її

підтримку. У довгочасному плані ці недоліки могли випадати з уваги на

тій підставі, що системи «працювали», однак у майбутньому це навряд
чи їм вдасться. Могутність британського парламенту можна

проілюструвати таким фактом. Наскільки мені відомо, якщо він уважить мене за

досить поважну персону, то в зв язку з наведеними тут твердженнями
може віддати наказ про моє ув язнення в Тауері за виявлення

неповаги до парламенту!
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зруйнування порядку якимось катаклізмом), то обмежити можна

навіть найвищу конституйовану владу. Адже претензія
парламенту на суверенітет спершу означала лише те, що він не визнає

іншої волі над собою; лише поступово вона стала означати його

право робити що завгодно, яке не обов язково випливає з

першого, бо згода, на якій ґрунтується єдність держави, а відтак і влада

одного з її органів, може лише обмежувати повноваження, але не

може надавати позитивних повноважень діяти. Саме лояльність

створює владу, а межі створеної таким чином влади сягають

доти, доки це дозволяє згода народу. Через це й забули, що
верховенство права стало тим самим, що й верховенство парламенту.
І хоча концепція панування (влади, суверенітету, верховенства)
права передбачає якесь поняття права, що визначається

атрибутами норм, а не їх джерелом, сьогодні вже не законодавчі
органи називаються так тому, що приймають закони, а закони

називаються так тому, що походять від законодавчих органів,
незалежно від форми.чи змісту їх рішень*.

Якби можна було стверджувати, що існуючі інститути
призводять до результатів, бажаних або схвалюваних більшістю, то

прихильник головного принципу демократії, звичайно, мав би

визнати їх. Однак є багато підстав вважати, що фактично
спричинене цими інститутами це значною мірою ненавмисний

результат дії певного механізму, створеного нами для

підтвердження того, що ми вважаємо за волю більшості, а не свідоме

рішення більшості чи ще когось. Складається враження, що скрізь,
де демократичні інституції більше не стримувалися традицією
«верховенства права», вони призвели не лише до «тоталітарної
демократії», а й свого часу навіть до «плебісцитної

диктатури»**. Це, звичайно, мало би переконати нас у тому, що

дорогоцінний дар, яким ми володіємо, це не конкретний набір
інститутів, що їх досить легко скопіювати, а деякі менш відчутні
традиції, і виродження цих традицій може бути навіть

неминучим, якщо внутрішня логіка цього механізму не звіряється з

пануючими загальними уявленнями про справедливість. Хіба

не правда, що, як добре було сказано, «віра в демократію
передбачає віру в речі, вищі за демократію?»*** І хіба насправді для

* Див. J.L.Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy (London,
1952), та R.R.Palmer, The Age of Democratic Revolution (Princeton, 1959).
** E.Heimann, «Rationalism, Christianity and Democracy», Festgabe

fur Alfred Weber (Heidelberg, 1949), p.175.
*** Див. Wilhelm Hennis, Demokratisierung: Zur Problematik eines

Begriffs (Cologne, 1970); також J.A.Schumpeter, op. cit., p.242.
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людей немає інших способів збереження демократичного
державного ладу, крім вручення необмежених повноважень групі
обраних представників, чиї рішення неминуче зумовлюються

потребами ділових угод, у ході яких вони підкуповують
достатню кількість виборців, аби підтримати власну організовану
групу, досить численну для отримання переваги голосів у
парламенті?

СПРАВЖНІЙ ЗМІСТ ДЕМОКРАТИЧНОГО ІДЕАЛУ

Хоча про демократію та вигоди від її дальшого поширення

розповідали й усе ще розповідають чимало нісенітниць, я

глибоко стурбований швидким занепадом віри в неї. Це різке
зниження поваги, якою демократія користується у критично
налаштованих мислителів, мало б занепокоїти навіть тих, хто

ніколи не поділяв надмірного й некритичного захоплення

демократією, яке панувало аж до останніх часів і завдяки якому
це слово стало вживатися для характеристики майже всього,

що є доброго в політиці. Як, схоже, призначено долею більшості

термінів, що ними висловлюються політичні ідеали, слово

«демократія» стало вживатися для зазначення різноманітних
речей, що мають мало спільного з первісним сенсом цього слова,

а сьогодні воно навіть нерідко вживається там, де насправді
мається на увазі «рівність». Строго кажучи, воно стосується

методу чи процедури зумовлення урядових рішень, а не якогось

суттєвого блага чи мети державного врядування (наприклад,
певної матеріальної рівності), і не становить методу, який

можна ефективно застосовувати до неурядових організацій
(наприклад, освітніх, медичних, воєнних чи комерційних закладів). Обидва
ці хибні слововжитки позбавляють слово «демократія» будь-
якого зрозумілого сенсу*.

* Див. Ludwig von Mises, Human. Action (Yale University Press, 1949;
3rd rev. edn., Chicago, 1966), p.150: демократія «забезпечує спосіб

мирного пристосування державного врядування до волі більшості»;
також К.Popper, The Open Society and its Enemies (London, 1945; 4th

edn., Princeton, 1963), vol.l, p. 124: «Я пропоную термін демократія як

коротке й зручне зазначення... державного ладу, якого ми можемо

позбавитися без пролиття крові наприклад, шляхом загальних

виборів; тобто ці соціальні інститути забезпечують засоби звільнення

правителів народом, яким вони правлять»; також J.A.Schumpeter, op.
cit., passim; див. також посилання в моїй книжці The Constitution of
Liberty (London/Chicago, 1960), p.444, note 9. Мені шкода, що в тій

книжці, захоплений де Токвілем, я назвав останній із наведених мною

З Хайєк Ф.А. 17
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Проте навіть цілком тверезий і несентиментальний погляд

на демократію як просто на угоду, що уможливлює мирну зміну
володарів влади*, дозволив би нам зрозуміти, що за цей ідеал

варто битися до кінця, бо він наш єдиний захист проти
тиранії (хоча й у своїй теперішній формі не зовсім надійний). Сама
по собі демократія не є свободою (хіба що для того невизначе-

ного загалу, яким є більшість «народу»), але вона становить

одну з найважливіших гарантій свободи. Як єдиний із досі

винайдених способів мирної зміни влади вона є однією з тих

найвищих, хоча й негативних, цінностей, які можна порівняти з

запобіжними засобами проти чуми: попри їх ефективність ми

навряд чи їх усвідомлюємо, але їх відсутність може виявитися

смертельно небезпечною.

Принцип дозволенності примусу лише заради забезпечення

дотримання правил гідної поведінки, схвалених майже всіма або

принаймні певною більшістю, це, здається, обов язкова умова

відсутності деспотичної влади, а отже свободи. Саме цей

принцип уможливив мирне співіснування людей у «великому

суспільстві» та мирну зміну керівників організованої влади.

Однак те, що за необхідності спільної діяльності її завжди має

зумовлювати думка більшості й право на примус стає

законним лише за умови схвалення його керівного принципу
принаймні більшістю, не означає ані того, що це право більшості

має бути необмеженим, ані навіть того, що має існувати якийсь

реальний спосіб з ясувати так звану волю більшості з кожного

трьох аргументів на підтримку демократії (те, що вона є єдиним

ефективним способом політичної освіти більшості) «найсильнішим

аргументом». Він дуже важливий, але, звичайно, менш вагомий, аніж

наведений тоді мною перший аргумент: функція демократії як інструменту
мирних змін.

* Ці небезпечності демократичного врядування напрочуд добре
розуміли старі віги. Див., наприклад, обговорення цих питань Джоном Трен-
чардом і Томасом Гордоном у дуже впливових «Катонових листах»

(Cato s Letters), що виходили в лондонській пресі у 1720-1722 рр., а

потім багаторазово передруковувалися у вигляді збірника (сьогодні
найзручніше звертатися по них до книжки The English Libertarian

Heritage, ed. D.L.Jacobson, Indianapolis, 1965). У листі від 13 січня

1721 р. (р. 124 згаданого видання) говориться: «Коли тяжкість ганьби

розподіляється поміж багатьма, ніхто не падає під своїм тягарем».

Правда й те, що завдання, яке вважається за відзнаку, зазвичай

сприймається також як певний обов язок, тимчасом як до того, що становить

право кожного, люди ладні ставитися як до законно зумовленого
чиєюсь особистою примхою.
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можливого приводу. Схоже, що ми мимоволі створили механізм,
який дозволяє вимагати санкції гаданої більшості на заходи, що

їх більшість людей не бажає, а може, навіть засуджує; і цей
механізм має наслідком сукупність заходів, які не тільки

нікому не потрібні, а й по суті суперечливі й тому не можуть
дістати схвалення з боку жодної розумної людини.

Якщо будь-яке право на примус має ґрунтуватися на думці
більшості, то воно також не може сягати далі, ніж це дозволяє

щира згода більшості. Це не означає, що кожна конкретна дія

уряду має діставати якесь спеціальне схвалення з боку більшості.

Таку вимогу, безперечно, важко виконати в складному

сучасному суспільстві, якщо йдеться про поточне детальне керівництво
механізмом державного врядування, тобто всіма повсякденними

рішеннями щодо належного використання ресурсів, відданих в

розпорядження уряду. Однак це значить, що людину можна

зобов язувати підкорятися лише таким наказам, які доконечно

випливають із загальних принципів, схвалених більшістю, а влада

представників більшості може бути необмеженою лише в сфері
застосування конкретних засобів, наданих в її розпорядження.

Основне виправдання надання права на застосування

примусу полягає в тому, що воно потрібне для підтримання
життєздатного порядку й відтак усі зацікавлені в існуванні такого

права. Однак це виправдання не виходить за межі потреби.
Безперечно, немає необхідності в тому, аби хтось, нехай навіть

більшість, мав владу над усіма конкретними діями чи речами,
що трапляються в суспільстві. Крок від переконання в

обов язковості лише того, що схвалено більшістю, до переконання в

обов язковості всього, що схвалює більшість, може здаватися

незначним. Але він являє собою перехід від однієї концепції

державного врядування до зовсім іншої: від концепції, згідно з

якою уряд має визначені обмежені завдання, необхідні для
спричинення утворення спонтанного порядку, до концепції
необмеженості його повноважень. Тобто це перехід від системи, де ми

через визнані процедури обираємо належні способи

регулювання певних громадських справ, до системи, в якій одна група
людей може оголосити все що завгодно питанням загальної

важливості й на цій підставі піддати його згаданим

процедурам. Тимчасом як перша концепція посилається на необхідність
спільних рішень для підтримання спокою та порядку, друга
дозволяє деяким організованим колам контролювати все й легко

стає приводом для пригноблення.
Однак коли йдеться про більшість, то причин вважати, що

внаслідок бажання більшістю якоїсь конкретної речі це бажан¬
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ня є виявом її почуття справедливості, не більше, ніж у випадку

окремих людей. Щодо цих останніх ми дуже добре знаємо, що

їхнє почуття справедливості нерідко може хитатися під
впливом прагнення тих чи інших речей. Як індивідууми ми

зазвичай усвідомлюємо необхідність приборкувати незаконні бажання,
хоча іноді нас і доводиться стримувати силою влади.

Цивілізація ґрунтується передусім на тому, що люди навчилися

стримувати свої прагнення до тих чи інших речей і підкорятися
загальновизнаним правилам гідної поведінки. Однак більшості

ще не цивілізувалися в такий спосіб, бо їм не треба
дотримуватися правил. Чого б ми тільки не робили, якби були щиро
переконані, що наше бажання якогось конкретного вчинку доводить

його справедливість! Так само й у тому випадку, коли люди

переконані в справедливості конкретного заходу, якщо його

схвалює більшість. Коли людей привчають вважати, що те, з

чим вони погоджуються, є доконечно справедливим, то вони

можуть скоро насправді припинити запитувати, чи це так.

І все ж таки переконання, що все, з чим погоджується більшість,

справедливо за визначенням, протягом кількох поколінь

позначалося на думці народу. Тож хіба треба дивуватися, що існуючі
представницькі збори, переконані в доконечній справедливості
своїх рішень, у конкретних випадках навіть уже не

замислюються над питанням, чи це справді так?*

Попри те, що згода поміж багатьма людьми щодо

справедливості конкретного правила може справді бути добрим, хоча й

не зовсім безпомилковим мірилом його справедливості,
концепція справедливості перетвориться на нісенітницю, якщо ми

визначатимемо як справедливий будь-який захід, що його

схвалює більшість; це можна обгрунтувати лише з погляду
позитивістської доктрини про відсутність об єктивних мірил
справедливості (або радше несправедливості див. том 1, розд.УІІІ).
Є велика різниця між тим, що може вирішити більшість із будь-

* Див. J.A.Schumpeter, op. cit., р.258, щодо «невеличкої сфери, яку

окремий громадянин може охопити з цілковитим відчуттям її

реальності. Приблизно кажучи, вона складається з речей, які безпосередньо
стосуються його самого, його родини, ділових стосунків, захоплень, друзів
і ворогів, його містечка чи району, його класу, церкви, профспілки чи

будь-якої іншої соціальної групи, активним членом якої він є, тобто

речей, які він спостерігає особисто, з якими обізнаний незалежно від

того, що йому розповідають газети, на які він може безпосередньо
впливати, з якими може впоратися й за які розвиває в собі відповідальність
того типу, що зумовлюється прямою залежністю від сприятливих чи

несприятливих наслідків того чи іншого напрямку діяльності».
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якого конкретного питання, и відповідним загальним

принципом, який вона, можливо, була б ладна схвалити, якби він був їй

викладений, як це буває поміж окремими людьми. Тому існує
також велика потреба в тому, аби від більшості вимагалося

доведення її переконаності в справедливості власних рішень
шляхом піддання себе загальному застосуванню правил, на

підставі яких вона діє в тому чи іншому випадку, а її право на

примус має обмежуватися примусовим застосуванням правил,
яким вона ладна піддати себе саму.

Переконаність у тому, що воля більшості з окремих питань

визначає, що є справедливим, призводить до думки (яка нині

широко визнається за самоочевидну), нібито більшість не може

бути свавільною. Цей висновок здається логічним лише в тому

випадку, якщо згідно з існуючим тлумаченням демократії
(і позитивістським правознавством як його основою) за

критерій справедливості вважається джерело, з якого походить

те чи інше рішення, а не відповідність цього рішення схваленому

народом правилу, а «свавільний» свавільно визначається як не

зумовлений демократичною процедурою. Однак «свавільність»

означає дії, зумовлені конкретною волею, не обмеженою

загальним правилом, незалежно від того, чия це воля: однієї людини
чи більшості. Отже, не згода більшості на ту чи іншу дію й навіть

не її відповідність конституції, а лише готовність

представницького органу піддати себе універсальному застосуванню правила,
яке вимагає цієї дії, можна вважати свідченням того, що його
члени розглядають свої рішення як справедливі. Сьогодні, однак,

більшість навіть не питають, чи вважає вона те чи інше рішення
справедливим; окремі члени її не можуть переконатися в тому,
що застосований в конкретному рішенні принцип
застосовуватиметься також у всіх аналогічних випадках. Оскільки жодна

резолюція представницького органу не зобов язує його в

майбутніх рішеннях, то в своїх окремих заходах він не зобов язаний

жодними загальними правилами.

СЛАБКІСТЬ ВИБОРНИХ ЗБОРІВ

ІЗ НЕОБМЕЖЕНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Вирішальне значення має те, що голосування щодо правил,
застосовних до всіх, і голосування щодо заходів, які

безпосередньо впливають лише на декого, мають цілком відмінний

характер. Голосування з питань, які стосуються всіх, наприклад
загальних правил гідної поведінки, ґрунтується на стійкій, твердій
думці, а отже, є чимось цілком відмінним від голосування з
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конкретних заходів на користь (а часто й за рахунок)
невідомих людей як правило, з усвідомленням того, що такі вигоди

розподілятимуться в будь-якому разі зі спільного гаманця й

окрема людина може лише спрямовувати ці витрати на те, що

їй більше до вподоби. Така система у «великому суспільстві»
неминуче призводить до найпарадоксальніших наслідків

попри всю свою можливу доцільність для регулювання
місцевих справ, де всі досить добре обізнані з існуючими
проблемами; адже численність і складність завдань управління
«великим суспільством» виходять далеко за межі того кола проблем,
в якому необізнаність окремої людини можна виправити
шляхом кращого інформування виборців чи представників*.

Згідно з класичною теорією представницької державної влади,

коли депутати «встановлюють лише такі закони, яким

підлягатимуть і вони самі зі своїми нащадками; коли вони дають лише

ті гроші, частка яких належить і їм; коли будь-яке скоєне ними

лихо має неминуче впасти й на їхню голову, а не лише на

голову співвітчизників, тоді їхні принципали можуть сподіватися
на те, що закони будуть добрими, лихо невеликим, а

ощадливість значною»**.

Однак виборці «законодавчого органу», члени якого зайняті

насамперед забезпеченням і збереженням голосів окремих груп
шляхом надання їм особливих привілеїв, не дуже турбуються
про те, що отримають інші, й цікавляться лише власним

виграшем у цій торгівлі. Як правило, вони просто погоджуються дати

щось іншим, про яких їм мало що відомо, й зазвичай за раху¬

* Див. Cato s Letters, letter No.60 of 6 Jan. 1721, p.121. Див. також

цитату з Вільяма Пейлі нижче, с.36-37. Щодо впливу «Листів Като-

на» на розвиток американських політичних ідей Клінтон Россітер пише
в Seedtime of the Republic (New York, 1953), p.141: «Досить провести
якийсь час за читанням газет, бібліотечних каталогів та памфлетів
колоніальної Америки, аби усвідомити, що не Локкова «Громадянська
влада», а саме «Листи Катона» були найбільш популярним, цитованим

і цінованим джерелом політичних ідей у колоніальний період».
** Див. Cato s Letters, letter No.62 of 20 Jan. 1721, p.128: «У

державному врядуванні існує хибна думка, нібито брати до уваги треба лише
інтереси більшості, оскільки в суспільстві кожна людина має право на

будь-чию участь у користуванні й захисті її приватної власності,
інакше більшість продасть меншість і поділить її статки між собою; і

таким чином замість суспільства, де захищаються всі миролюбні люди,

виникає якась змова народу проти більшості. З таким самим успіхом
одна людина може розправитися з усіма, й насильство буде
виправдане самою лише силою».
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нок третіх груп, як плату за задоволення своїх власних бажань,
анітрохи не замислюючись над тим, чи справедливі всі ці

потреби. Кожна група ладна погодитися навіть із жахливими

прибутками інших груп із спільного гаманця, якщо це умова їхньої

згоди з тим, що ця група звикла вважати за своє право. Результат
цього процесу не узгоджується ні з чиєю думкою щодо
правильного й не відповідає жодним принципам; вж ґрунтується не на

оцінці заслуг, а на політичній доцільності. Його головною метою

неминуче стає розподіл коштів, видертих у меншості. Перші
теоретики представницької демократії чітко усвідомлювали, що це

буде неминучим наслідком діяльності нічим не стримуваного

«інтервенціоністського» законодавчого органу*. Хто б насправді
міг удавати, нібито за нових часів демократичні законодавчі
органи надавали всі спеціальні субсидії, привілеї та інші блага, що

ними користується так багато певних кіл, тому що вважали ці
вимоги справедливими? Захист А від конкуренції з боку
дешевого імпорту, В від витиснення з посади менш високоосвіченим

робітником, С від зниження його заробітної платні, а

D від втрати роботи не відповідає загальним інтересам, хоч

би як удавали це прихильники такого заходу. І виборці ладні

підтримувати вимоги тих, хто виставляє ці вимоги, здебільшого
не тому, що переконані в їх відповідності загальним інтересам, а

тому, що в свою чергу розраховують на їхню підтримку.
Створення міфу про «соціальну справедливість», який ми

досліджували в попередньому томі, насправді майже цілком є продуктом
цього конкретного демократичного механізму, який змушує
представників народу вигадувати моральне виправдання тих

привілеїв, які вони надають тим чи іншим зацікавленим колам.

Люди справді нерідко починають щиро вважати, що в

якомусь сенсі буде справедливо, якщо більшість регулярно
доступатиметься певними привілеями на користь тих чи інших груп,

так, немовби не має нічого спільного зі справедливістю (або
будь-якими міркуваннями моралі) те, що кожна сторона, яка

бажає підтримки більшості, мусить обіцяти особливі привілеї
певним групам (наприклад, фермерам чи селянам, або

юридичні привілеї профспілкам), голоси яких можуть змінити

рівновагу влади. Тож за існуючої системи кожне невеличке

угруповання може нав язати свої вимоги не шляхом

переконання більшості в справедливості цих вимог, а погрожуючи

* На цю тему див., зокрема, R.A.Dahl, A Preface to Democratic Theory
(Chicago, 1950) та R.A.Dahl, C.E.Lindblom, Politics, Economics, and Welfare
(New York, 1953).
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позбавленням підтримки, яка потрібна цьому осередку згодних

між собою людей, аби стати більшістю. Звичайно, просто смішно

робити вигляд, нібито демократичні законодавчі органи
надавали всі ці спеціальні субсидії, привілеї та інші блага, що ними

сьогодні користується так багато різних угруповань, бо

вважали їх справедливими. Хоча майстерна пропаганда могла

принагідно спонукати кілька м якосердих людей від імені певних груп,
а законодавцям, звичайно, зручно, аби їхньою спонукою
вважалися міркування справедливості, однак ті артефакти механізму
голосування, які ми називаємо волею більшості, безперечно, не

відповідають жодній думці більшості щодо правильного чи

неправильного.

Збори з повноваженнями голосувати щодо привілеїв
окремим групам неодмінно стають зборами, де вирішує не реальна
згода стосовно обґрунтованості тих чи інших претензій, а угоди
поміж більшістю. Фіктивна «воля більшості», що виникає

внаслідок цього процесу укладання угод, це лише згода на

сприяння її прихильникам за рахунок інших. Погана репутація
«політики» серед звичайних людей пояснюється саме тим, що вони

усвідомлюють: політика зумовлюється насамперед рядом угод
із певними зацікавленими колами.

Шляхетній людині, яка вважає, що політик повинен

перейматися виключно благом усього народу, реальність постійного

умиротворення окремих груп шляхом підкидання їм ласих

шматочків або більш солідних дарунків справді має здаватися

цілковитою корупцією. І той факт, що влада більшості має

наслідком не задоволення бажань більшості, а те, що кожній із

груп, які створюють цю більшість, доводиться поступатися іншим

заради їхньої підтримки її власних бажань, саме це й означає.

Ця реальність сприймається сьогодні як одна із звичайних

речей повсякденного життя, а отже те, що досвідчений політик

може лише співчувати ідеалістові, досить наївному, аби

засуджувати це й вважати, що цього можна уникнути за умови більшої

чесності людей, цілком слушно, якщо йдеться про існуючі
інститути, й неправильно лише в тому сенсі, що це сприймається як

неминучий атрибут будь-якого представницького чи

демократичного правління, як природжене розбещення, якого не може

уникнути навіть найдоброчесніша й найпорядніша людина. Однак
це не необхідний атрибут усякої представницької,
демократичної влади, а логічний наслідок лише будь-якого необмеженого,
всемогутнього правління, залежного від підтримки численних

груп. Лише обмежена влада може бути порядною, бо не існує
(й не може існувати) загальних моральних норм для призна¬
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чення окремих привілеїв; адже, як сформулював це Кант,
«добробут не має принципу він залежить від матеріального змісту
волі й тому не піддається якомусь загальному принципові»*.
Не демократія й не представницьке правління як такі, а

конкретний обраний нами інститут єдиної та всемогутньої
«законодавчої влади» робить її невідворотно продажною.

Продажною й водночас слабкою: не здатна опиратися
тискові груп-складових, правляча більшість змушена робити все

можливе для задоволення бажань тих груп, чия підтримка їй

потрібна, попри всю можливу шкідливість таких заходів для

решти принаймні в тому разі, коли на це не надто легко

дивляться або коли групи, що мають постраждати, не надто

непопулярні. Безмірно й обтяжливо могутня, здатна побороти будь-
який опір меншості, більшість, однак, цілковито неспроможна
дотримуватися послідовного плану дій, хитаючись, як паровий
каток, керований п яним. Якщо ніяка вища судова влада не може

завадити законодавчому органу дарувати привілеї окремим

групам, то можливості шантажу органів влади стають

безмежними. Якщо уряд має право задовольняти вимоги цих груп, він

стає їхнім рабом як у Британії, де вони унеможливлюють

будь-яку політику, що могла б витягнути країну з економічного

занепаду**. Для того щоб державна влада була досить сильною,

аби підтримувати порядок і справедливість, ми маємо

позбавити політиків цього рогу достатку, володіння яким змушує їх

вважати себе здатними й зобов язаними «усувати будь-які
джерела незадоволення»***. На жаль, кожне необхідне

пристосування до мінливих обставин неминуче спричиняє майже

повсюдне незадоволення, і від політиків вимагається насамперед
зробити так, аби ці небажані зміни були непотрібними.

Один із курйозних наслідків цього становища, коли надання

особливих привілеїв диктується не загальним уявленням про

справедливе, а «політичною необхідністю», полягає в тому, що

воно здатне створити хибні переконання ось якого роду: якщо

певна група користується регулярною підтримкою через те, що

може керувати рівновагою голосів, то виникає міф, нібито всі

погоджуються з тим, що вона на це заслуговує. Однак якщо

* Щодо повного тексту й джерела цієї цитати з І.Канта див.

епіграф до розд.ІХ, том 2.
** Або в Австрії, де голова об єднання профспілок є незаперечно

наймогутнішою людиною в країні, й лише його здоровий глузд
допомагає на разі зробити становище прийнятним.
*** С.A.R.Crossland, The Future of Socialism (London, 1956), p.205.
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вимоги фермерів, представників малого бізнесу чи

муніципальних робітників регулярно задовольняються, то з цього,

звичайно, абсурдно робити висновок, що їхні вимоги неодмінно
справедливі; адже насправді це відбувається лише тому, що без

підтримки значної частини цих груп жодний уряд не мав би

більшості. Проте існує немовби якась парадоксальна
протилежність тому, що відбувається за твердженням демократичної
теорії: не більшість керується тим, що всі вважають за

правильне, а те, що вона вважає необхідним для підтримання своєї

згуртованості, розглядається як справедливе. Усе ще існує
переконання, нібито згода більшості є доказом справедливості того чи

іншого заходу, хоча більшість членів цієї більшості нерідко
дають згоду лише як плату за виконання їхніх власних групових
вимог. Речі починають вважатися «соціально справедливими»
лише тому, що їх роблять регулярно, а не тому, що хтось окрім
вигодонабувачів вважає їх справедливими по суті. Проте
необхідність постійного улещування дрібних груп зрештою

породжує суто випадкові моральні стандарти й нерідко змушує
людей повірити в те, що привілейовані соціальні групи насправді
мають особливі заслуги, бо регулярно отримують особливі

переваги. Іноді ми стикаємося з такою аргументацією, як «усі
сучасні демократії визнали за необхідне зробити те або те», і

цей аргумент вживається так, немовби він доводить доцільність
якогось заходу, а не просто констатує сліпий наслідок дії того

чи іншого механізму.
Таким чином, існуючий механізм необмеженого

демократичного врядування породжує новий набір «демократичних»

псведоморальних засад штучний витвір цього механізму, який

змушує людей вважати соціально справедливим те, що

закономірно роблять демократичні держави, або те, що можна з них

видобути за вмілого використання цього механізму. Дедалі
ширше усвідомлення того, що доходи щораз більше зумовлюються
діями уряду, призводить до нових і нових вимог із боку груп,
становище яких поки що має визначатися ринковими силами,

стосовно схожих гарантій того, на що вони нібито

заслуговують. Кожного разу, як доходи певної групи збільшуються
внаслідок дій уряду, з боку інших груп виникає законна претензія на

таке саме ставлення. В основі більшості вимог «соціальної
справедливості» лежить не що інше, як сподівання широких мас,

спричинені вже наданими законодавчими органами певним

групам перевагами, на те, що з ними поводитимуться так само.
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КОАЛІЦІЇ ОРГАНІЗОВАНИХ ІНТЕРЕСІВ

І МЕХАНІЗМ ПАРАУРЯДУ

Досі ми розглядали тенденцію існуючих демократичних

інститутів лише з точки зору її зумовлення необхідністю підкупу
окремого виборця обіцянками особливих благ для його групи й

не брали до уваги чинника, який значно підкреслює вплив

деяких конкретних зацікавлених кіл, їхньої здатності створювати

групи організованого тиску й діяти в таких групах*. Внаслідок
цього окремі політичні партії об єднуються не за принципами, а

лише як коаліції організованих інтересів, де зацікавленість груп
тиску, здатних на ефективну організацію, набагато переважає

інтереси тих груп, що з тих чи інших причин не можуть

сформувати ефективних організацій**. Цей вплив здатних до

організації груп значно збільшився, він додатково викривлює розподіл
благ і робить його дедалі менше пов язаним з вимогами

ефективності чи будь-якого збагненного принципу справедливості.
Внаслідок цього розподіл доходів визначається насамперед
політичною владою. «Політика доходів», яка сьогодні
пропагується як засіб боротьби з інфляцією, насправді інспірується
жахливою ідеєю, нібито будь-які матеріальні вигоди мають

визначатися тими, хто посідає таку владу***.
Саме цією тенденцією пояснюється те, що протягом нашого

сторіччя розвинувся величезний і надзвичайно марнотратний
апарат парауряду, що складається з торгових асоціацій,
профспілок і професійних організацій, головне призначення яких

спрямовувати якомога більшу частку прихильності державної
влади на своїх членів. Цей апарат стали вважати вочевидь

необхідним і неминучим, проте він виник лише як реакція на

дедалі більшу невідворотність всемогутньої влади більшості, яка

зберігає свою більшість, купуючи підтримку окремих дрібних
груп, або почасти як захист проти можливості потрапити в

несприятливі умови в цій ситуації.
За цих обставин політичні партії стають фактично не більше

ніж коаліціями організованих інтересів, дії яких зумовлюються

* Див. E.E.Schattschneider, Politics, Pressure, and the Tariff (New
York, 1935); The Semi-Sovereign People (New York, 1960).
** Див. Mancur Olson Jr, The Logic of Collective Action (Harvard,

1965).
*** Найбільш послідовно цей погляд розвиває Барбара Вуттон. Див.
її останню книжку на цю тему: Barbara Wootton, Incomes Policy (London,
1974).
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внутрішньою логікою їх механіки, а не якимись загальними

принципами чи ідеалами, що їх вони поділяють. За винятком

деяких ідеологічних партій на Заході, які не схвалюють існуючих
сьогодні в їх країнах систем та прагнуть цілком замінити їх

якоюсь уявною утопією, насправді було б важко розгледіти в

програмах, тим паче в діях будь-якої значної партії послідовну
концепцію того суспільного ладу, на який згодні її прихильники.
Усі вони змушені (навіть якщо це не становить їхньої

узгодженої мети) використовувати свою владу для нав язування
суспільству певної конкретної структури, наприклад якоїсь форми
соціалізму, замість того щоб створювати умови, за яких

суспільство може поступово розвивати вдосконалені формування*.
Неминучість такого розвитку подій у системі з всемогутньою

законодавчою владою легко зрозуміти, якщо поставити питання

про можливість формування більшості, об єднаної на основі

спільної діяльності та здатної керувати поточною політикою.

Первісний демократичний ідеал ґрунтувався на концепції спільної

думки щодо правильного, якої дотримується більшість народу.
Однако спільності думки щодо основних цінностей недостатньо

для визначення програми поточної діяльності уряду. Ця конкретна

програма, потрібна для об єднання певної кількості прихильників
того чи іншого уряду або для згуртування відповідної партії, має

ґрунтуватися на певному об єднанні різних інтересів, якого

можна досягти лише в процесі переговорів. Вона не може бути
виявом спільного прагнення конкретних результатів: стосуючись

використання конкретних ресурсів, які держава має в своєму

розпорядженні для конкретних цілей, ця програма зазвичай

ґрунтується на погодженні окремих груп з наданням деяким з них

тих чи інших послуг в обмін на інші послуги, які

пропонуватимуться кожній із згодних груп.

Було би просто обманом назвати програму дій, обрану в

такий спосіб в умовах переговорної демократії, висловленням

спільної думки більшості. Адже не може існувати такої людини,
яка прагнула б чи хоча б схвалювала все без винятку, що міститься

в такій програмі, бо нерідко вона складається з елементів

такого суперечливого характеру, що жодна розумна людина не стала

* В англійській мові бракує відповідного слова для тих наслідків

розвитку, що їх можна принаймні приблизно схарактеризувати
німецьким терміном BU.du.ngen (утворення), яке означає структури,
що виникли в процесі спонтанної еволюції. Слово «інститути», яке

часто намагаються вживати в цьому зв язку, вводить в оману,
оскільки передбачає, що ці структури було «інституйовано», тобто свідомо

встановлено.
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б прагнути їх заради них самих. Якщо проаналізувати процес

отримання згоди на такі програми спільних дій, то було б

насправді дивом, якби з нього вийшло щось інше крім
конгломерату окремих, не пов язаних між собою бажань

найрізноманітніших людей та груп. З приводу багатьох включених до програми
пунктів більшість представників електорату (або
представницьких зборів) взагалі не можуть мати думки, бо нічого не знають

про відповідні обставини. Щодо багатьох інших вони можуть

бути небайдужі або навіть ворожо налаштовані, однак ладні
погодитися з ними як платою за здійснення власних бажань. Тож

для більшості людей вибір поміж програмами партій це

насамперед вибір між кількома лихами, тобто різними перевагами,
що мають надаватися іншим за їхній рахунок.

Суто адитивний характер такої програми урядової діяльності
найчіткіше виявляється, якщо проаналізувати проблему, з якою

стикається лідер партії. Він може мати чи не мати якусь головну

мету, що про неї глибоко піклується. Однак незалежно від змісту
цієї кінцевої мети для її досягнення йому потрібна влада. Для
цього він потребує підтримки з боку більшості, яку може

отримати, лише залучивши на свою сторону людей, котрих мало

цікавлять його цілі. Відтак для створення підтримки своїй програмі
він має запропонувати ефективні принади достатній кількості

представників конкретних зацікавлених кіл, аби мобілізувати
певну більшість на підтримку своєї програми в цілому.

Згода, на якій ґрунтується така програма урядових дій, це

щось зовсім інше, ніж та спільна думка більшості, яка, за

розрахунками, мала бути визначальною силою в демократичній
державі. Не можна вважати цей тип ділових переговорів і за якийсь

компроміс, завжди неминучий, коли люди розходяться в думках
і їх треба переконати погодитися на вибір середнього шляху,
який цілком не задовольняє нікого. Низка ділових угод, за

допомогою яких бажання однієї групи задовольняються в обмін

на задоволення бажань іншої (і нерідко за рахунок третьої, з

якою не радяться), може визначати цілі спільної діяльності якоїсь

коаліції, однак вона не означає всенародного схвалення

загальних наслідків. Адже результат може виявитися цілком
протилежним тим принципам, що їх схвалили б окремі члени більшості,
якби мали нагоду проголосувати з цього приводу.

Те, що над урядом панують коаліції організованих інтересів
(виявлені вперше, вони, як правило, називалися «ницими

інтересами»), сторонньому спостерігачеві зазвичай здається

зловживанням або навіть різновидом корупції. Однак це неминучий
наслідок системи, в якій уряд має необмежені повноваження

29



Ф.А.Хайєк. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ВІЛЬНОГО НАРОДУ

вживати будь-які заходи, потрібні для задоволення бажань тих,

на чию підтримку він покладається. Уряд із такими

повноваженнями не може відмовитися від їх здійснення, не втративши

при цьому підтримки більшості. Ми не маємо права
засуджувати політиків за виконання того, що вони мусять виконувати в

тому становищі, в яке ми їх поставили. Ми створили умови, за

яких відомо, що більшість має можливість дати будь-якій
конкретній верстві населення все, чого та вимагає. Однак уряд із

такими необмеженими можливостями може залишатися при
владі лише за умови задоволення великої кількості груп тиску,
аби гарантувати собі підтримку більшості.

Уряд у вузькому сенсі управління конкретними
ресурсами, накопиченими для задоволення загальних потреб,
певною мірою завжди має цю властивість. Його завдання

роздавати конкретні блага різним групам, і воно цілком відмінне
від завдань суто законодавчої діяльності. Ця слабкість досить

нешкідлива, коли уряд обмежується визначенням

використання наданої в його розпорядження кількості ресурсів за

правилами, яких він не може змінити (й особливо тоді, коли як у

місцевому самоврядуванні люди можуть уникнути
експлуатації, голосуючи ногами), однак вона досягає тривожних
масштабів, коли державне врядування та нормотворчість починають

сплутуватися й люди, що керують ресурсами уряду, визначають

також, яку кількість сукупних ресурсів він має контролювати.
Поставити тих, хто має визначати, що є правильним, у
становище, в якому вони можуть зберегти себе, лише давши своїм

прихильникам те, чого ті бажають, значить віддати в їхнє

розпорядження всі ресурси суспільства, хоч би з якою метою

вони вважали за необхідне тримати їх в руках.
Якби обрані посадовці, яким доручається певний розподіл

ресурсів суспільства, підлягали закону, якого вони не здатні
змінити, то попри те, що їм довелося б використовувати ці

ресурси для задоволення своїх прихильників, їх неможливо було
би примусити робити те, чого не можна зробити без зашкод-

ження свободі індивіда. Однак якщо вони водночас є і

творцями цих правил поведінки, то їх можна примусити застосувати
свою владу для організації не лише ресурсів, що належать

уряду, а й усіх ресурсів суспільства, в тому числі ресурсів
індивіда, для задоволення конкретних бажань своїх виборців.

Запобігти тому, аби уряд обслуговував ті чи інші

зацікавлені кола, може лише позбавлення його права застосовувати

при цьому примус, тобто ми можемо обмежити права
організованих інтересів лише через обмеження прав уряду. Система,
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в якій політики вважають себе зобов язаними та

спроможними усувати будь-яке незадоволення*, неминуче призводить до

цілковитого маніпулювання людськими справами з боку
політиків. Якщо це право не обмежене, воно не може не

використовуватися для підтримки конкретних інтересів і має спонукати
всі здатні до організації зацікавлені кола об єднуватися для

здійснення тиску на уряд. Єдиний захист політика проти
такого тиску це вказання на встановлений принцип, який не

дозволяє йому робити поступок і якого він не може змінити.

Жодна із систем, де ті, хто керує використанням ресурсів
уряду, не зв язані незмінними правилами, не може уникнути

перетворення на інструмент організованих інтересів.

ЗГОДА З ЗАГАЛЬНИМИ ПРАВИЛАМИ

ТА КОНКРЕТНИМИ ЗАХОДАМИ

Ми неодноразово наголошували на тому, що у «великому

суспільстві» ніхто не здатний мати уявлення або будь-які
погляди щодо всіх конкретних фактів, що можуть стати

предметом рішень уряду. Будь-який член такого суспільства може

знати лише якусь невеличку частку тієї загальної структури

стосунків, що утворює суспільство; однак його побажання щодо

формування того сектору загальної будови, до якого він

належить, неминуче заходитимуть у конфлікт із бажаннями інших.

Отже, тимчасом як ніхто не знає всього, окремі бажання

часто стикаються в своїх наслідках і для досягнення згоди

мають бути узгоджені між собою. Демократичне врядування (на
відміну від демократичного законодавства) вимагає набагато

ширшої згоди окремих людей, аніж погодження з окремими
фактами, які можуть бути їм відомі. І вони примиряться з

нехтуванням їхніми бажаннями лише тоді, коли почнуть визнавати

певні загальні правила, які визначають усі конкретні заходи й

яких має твердо дотримуватися навіть більшість. Сьогодні,
схоже, майже зовсім забули про те, що в таких ситуаціях
запобігти конфліктам може лише погодження з загальними

правилами, тимчасом як необхідність погоджуватися з окремими
частковостями зробила б ці конфлікти непримиренними.

Щира загальна згода чи навіть щира згода більшості у

«великому суспільстві» рідко виходитиме за межі певних

загальних принципів і може зберігатися лише стосовно таких

конкретних заходів, які можуть бути відомі більшості членів

* С. A.R.Crossland, The Future of Socialism (London, 1956), p.205.
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суспільства*. Ще важливіше те, що таке суспільство може

досягти логічного та послідовного загального порядку лише тоді,
коли в своїх конкретних рішеннях підкоряється загальним

правилам і не дозволяє порушувати ці правила навіть більшості,
якщо тільки ця більшість не погодиться стати об єктом якогось

нового правила, що його вона відтоді наважиться застосовувати
без винятку.

Як ми вже бачили, підкорення правилам певною мірою
необхідне навіть для окремої людини, яка намагається

впорядкувати ту чи іншу не відому їй заздалегідь сукупність дій. Ще
необхідніше воно там, де різними групами людей приймаються
послідовні рішення стосовно різних частин цілого. Послідовні

голосування з конкретних питань за таких умов здатні
спричинити прийнятні для всіх результати лише в тому випадку,
якщо всі керувалися при цьому однаковими загальними

правилами.

Саме внаслідок усвідомлення незадовільних результатів
усталених процедур демократичного прийняття рішень
передусім і виникла потреба в певному загальному плані, що

правив би за основу для прийняття рішень із урядової діяльності
на тривалий період. Однак такий план не забезпечив би

реального розв язання цієї засадничої проблеми. Принаймні
зазвичай вважається, що він все одно був би наслідком цілого ряду

окремих рішень із конкретних питань і відтак його визначення

спричинило б ті самі проблеми. Наслідком прийняття такого

плану зазвичай буває те, що він підміняє собою реальні
критерії доцільності передбачених у ньому заходів.

Вирішальні факти полягають не тільки в тому, що

справжня думка більшості у «великому суспільстві» може існувати
лише з приводу загальних принципів, а й у тому, що більшість

може здійснювати певний контроль за наслідками ринкового
процесу лише в тому разі, якщо обмежиться встановленням

загальних принципів і утримається від втручання в

частковості навіть за суперечності конкретних результатів її

бажанням. Коли для досягнення деяких із наших цілей ми

використовуємо механізм, що почасти реагує на невідомі нам обставини,
то його вплив на деякі конкретні результати неминуче супере-
читиме нашим бажанням, і тому нерідко може виникати

конфлікт між загальними правилами, дотримування яких ми

бажаємо, та конкретними результатами, яких прагнемо.

* Див. щодо цього дуже доречне обговорення абстрактного
характеру суспільства в K.R.Popper, op. cit., р. 175.
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У колективній діяльності цей конфлікт виявляється

найпомітніше. Адже як індивіди ми взагалі навчилися підкорятися
правилам і здатні робити це послідовно, однак як члени органу,
що приймає рішення більшістю голосів, ми не гарантовані від
того, що майбутні більшості дотримуватимуться тих правил, які

могли забороняти нам голосувати за якісь речі, що нам

подобаються, але досяжні лише за порушення якогось установленого

правила. Хоча як індивіди ми навчилися визнавати, що в

прагненні до своїх цілей ми обмежені правилами гідної поведінки,
однак коли ми голосуємо як члени органу, який має право
змінювати ці правила, то часто не відчуваємо такого самого

обмеження. В останній ситуації більшість людей насправді вважає

виправданим вимагати для себе вигід, що, як їм відомо,
надаються іншим, але як їм теж відомо не можуть бути надані
всім, тож вони, мабуть, визнали б за краще, аби їх не надавали

взагалі нікому. Отже, в ході прийняття конкретних рішень із

тих чи інших питань виборці чи їхні представники нерідко
змушені підтримувати заходи, що суперечать тим принципам,
загального дотримання яких вони бажали б. Якщо не існує
правил, обов язкових для тих, хто приймає рішення стосовно

конкретних заходів, то неможливо уникнути схвалення більшістю

заходів такого роду, які вони, мабуть, заборонили б раз і назавжди,
якби голосували за принципом.

Твердження, нібито в будь-якому суспільстві зазвичай існує
більша згода щодо загальних принципів, аніж щодо конкретних
питань, спочатку може здатися таким, що суперечить
звичайному досвіду. Повсякденна практика нібито доводить, що, як

правило, легше досягти згоди стосовно окремого питання, ніж щодо
якогось загального принципу. Однак це наслідок просто того

факту, що ми зазвичай нечітко усвідомлюємо й ніколи не

формулюємо тих спільних принципів, на підставі яких добре вміємо

діяти й які допомагають людям дійти згоди в своїх судженнях.
Чітко сформулювати ці принципи словами часто дуже важко.

Однак відсутність чіткого усвідомлення цих принципів не

спростовує того, що фактично ми, як правило, погоджуємося між
собою щодо тих чи інших моральних питань лише завдяки тому,
що згодні щодо застосовних до них норм. Проте нерідко ми

навчаємося висловлювати ці загальні норми лише в процесі
розгляду різноманітних конкретних випадків своєї згоди та

систематичного аналізу пунктів, щодо яких ми доходимо згоди.

Якщо люди, які вперше дізнаються про обставини якоїсь

суперечки, зазвичай доходять схожих суджень про її суть, то це

й означає, що незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні,

5 Хайєк Ф.А. 33
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вони фактично керуються однаковими принципами, а коли вони

не здатні дійти згоди, це радше за все доводить відсутність у
них таких спільних принципів. Це підтверджується, коли ми

розглядаємо природу аргументів, здатних спричинити
порозуміння між сторонами, які спочатку розходилися в думках щодо

суті тієї чи іншої справи. Такі аргументи завжди складаються з

посилань на загальні принципи або принаймні на факти, реле-
вантні лише в світлі якогось загального принципу. Релевант-

ним ніколи не вважається конкретний випадок як такий, а завжди

його характер як одного з певної категорії випадків або як

випадку, що підпадає під те чи інше конкретне правило, яке

вважається за релевантне. Виявлення такого правила, щодо якого

ми можемо погодитися, стає підставою для досягнення згоди з

конкретного питання.
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Найнагальніїиа проблема нашої

доби для тих, хто за найважливіше

завдання вважає збереження
демократичних інститутів, це
приборкання процесу купівлі голосів.

В.Г.Гатт*

ВТРАТА ПЕРВІСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ФУНКЦІЙ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

Ми не ставимо тут перед собою завдання простежити
процес поступової втрати концепції природи демократичних

конституцій і її заміни концепцією необмеженої влади

демократично обраних законодавчих зборів. Нещодавно це було зроблено
в серйозній книжці М.Вайла, де продемонстровано, як під час

громадянської війни в Англії зловживання парламенту своїми

повноваженнями «довели людям, які досі вважали небезпекою

лише королівську владу, що парламент може бути таким

самим тираном, що й король», і як це призвело до «усвідомлення,
що заради збереження свободи особистості законодавчі органи
також треба піддавати обмеженням»**. Це залишилося

доктриною старих вігів аж до середини XVIII ст. Найвідоміше її фор¬

* W.H.Hutt, Politically Impossible...? (London, 1971), p.43; див.

також H.Schoeck, Was heisst politisch unmoglich? (Zurich, 1959), та

R.A.Dahl/C.E.Lindblom, Politics, Economics and Welfare (New York,
1953), p.325: «Мабуть, найфатальніше обмежує здатність американців
до раціональних дій в економічних справах те, якою величезною

мірою переговори формують всі рішення нашого уряду».
** M.J.C.Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford,

1967), p.43. Див. також важливий висновок, op. cit., p.347: «Саме

турбота про соціальну справедливість понад усе інше підірвала колишню
тріаду функцій і органів державної влади й додала нового виміру
сучасному державному врядуванню».
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мулювання належить Джонові Локку, який фактично
стверджував, що «законодавча влада це повноваження діяти в

конкретний спосіб». Крім того, за аргументацією Локка, ті, хто

користується цими повноваженнями, мають установлювати лише

загальні правила. «Вони мають правити за допомогою

оприлюднених установлених Законів, яких не можна змінювати в

тих чи інших випадках»*. Одне з найвпливовіших

формулювань міститься в «Катонових листах» Джона Тренчарда та То-

маса Гордона, де останній у вже цитованому почасти уривку з

1721 р. стверджує, що «коли депутати діють у своїх власних

інтересах, діючи в інтересах своїх принципалів; коли вони

можуть установлювати лише такі закони, яким підлягатимуть і

вони самі зі своїми нащадками; коли вони дають лише ті гроші,
частка яких належить і їм; коли будь-яке скоєне ними лихо

має неминуче впасти й на їхню голову, а не лише на голову

співвітчизників, тоді їхні принципали можуть сподіватися
на те, що закони будуть добрими, лихо невеликим, а

ощадливість значною»**.

Навіть наприкінці XVIII ст. філософи моралі все ще

розглядали це як засадничий принцип Британської конституції,
стверджуючи, як Вільям Пейлі в 1785 р., що коли статуси законодав^

ця й судді «поєднуються в одній особі чи в одних законодавчих

зборах, то для окремих випадків встановлюються окремі
закони, що виникають нерідко з небезсторонніх мотивів і

спрямовуються на особисті цілі; коли ж ці статуси відокремлюються,
загальні закони створюються однією групою людей, які не

знають наперед, на кого ці закони можуть вплинути; і коли

створені закони доведеться застосовувати іншим, нехай вони

впливають на кого завгодно...

Якби сторони та інтереси, на які має вплинути закон, були
відомі, то уподобання законотворців неминуче схилялися б на

ту чи іншу сторону...

Відокремлення законодавчих і судових функцій ефективно
запобігає такій небезпеці. Парламентові невідомі люди, на яких

можуть вплинути його акти; він не стикається зі справами й

сторонами, не служить чиїмось особистим замірам; внаслідок
цього його рішення диктуються міркуваннями загальних

* M.J.C.Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford,
1967), p.63.
** J.Trenchard/Th.Gordon, Cato s Letters (1720-1722), передрук у

D.L.Jacobsen (ed.), The English Libertarian Heritage (Indianapolis, 1965),
p.121.
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наслідків і тенденцій, і це завжди призводить до створення

безсторонніх і загальнокорисних правил»*.
Безсумнівно, ця теорія навіть тоді була ідеалістичною;

насправді ж привласнення парламентом дискреційної влади

вважалося представниками американських колоній за головну

причину розриву з метрополією. Найвідвертіше це було висловлено

одним із найглибших американських політичних філософів,
Джеймсом Вілсоном, який «відкидав Блекстонову доктрину
парламентського суверенітету як застарілу. Британцям
незрозуміла ідеї конституції, яка обмежує й контролює дії
законодавчої влади. Цей внесок до науки державного врядування
належить американцям»**.

* William Paley, The Princi pies of Moral and Political Philosophy
(1785: London edn., 1824), pp.348 ff. Порівн. також Thomas Day, «Speech
at the general meeting of the freeholders of the county of Cambridge»
20 March 1782 (цитується в Diana Spearman, Democracy in England,
London 1957, p.12): «У нас самому монарху не дозволяється мати

дискримінаційних повноважень, які можуть впливати на життя,

власність або свободу людини».

** M.J.C.Vile, op. cit., р. 158. Порівн. також цікаві аргументи Джеймса

Айрдела в статті 1786 р., цитованій у книжці Gerald Stourzh, Vom Wider-
standsrecht zur Verfassungsgerichtsbarkeit: Zum Problem der Ver-

fassungswidrigkeit im 18. Jahrhundert (Graz, 1974), p.31. У цій статті

Айрдел закликає до «підпорядкування Законодавчої влади

авторитетові Конституції». Він протестує проти будь-якого «зловживання

необмеженою владою, якій не можна довіряти», й особливо проти
«всемогутньої влади британського парламенту... теорії абсолютної і

повсякчасної необхідності цього законодавчого органу, бо саме на

ній насамперед грунтувалися британські претензії». Далі він говорить

про «принцип нічим, не обмеженої законодавчої влади... що його

відкидає наша конституція. За таких умов живуть в Англії люди, тож в

Англії вони менш вільні, ніж ми». І завершує Айрдел так: «Гадаю, ніхто

не заперечуватиме, що конституція це такий самий закон держави,
що й акт законодавчих зборів, з тією лише різницею, що вона є

основоположним законом, якого не може змінити законодавчий орган,
бо вся його влада походить від неї».

Ці ідеї дуже довго зберігалися поміж американських радикалів і

зрештою були використані ними як аргументи проти обмежень демократії.
Спосіб, у який було розроблено американську конституцію, все ж таки

правильно, хоча й з напівкритичними намірами, викладено професором
Дж.А.Смітом у книжці Growth and Decadence of Constitutional

Government (New York, 1931; перевид. Seattle, 1972). У вступі до цієї
книжки В.Л.Парінгтон звертається до більш ранньої праці Сміта The

Spirit of American Government (New York, 1907), «найвагомішим

внеском якої до лібералізму 1907 року була демонстрація на прикладі про¬
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Ми більше не аналізуватимемо тут спробу американців
обмежити в своїй конституції повноваження законодавчої
влади та не дуже значний успіх цієї спроби. Фактично вони не

зробили більше нічого, аби не дозволити Конгресу стати в

основному урядовою, а не справді законодавчою інституцією, і

запобігти розвиненню внаслідок цього всіх тих характерних
ознак, які це основне заняття здатне надати законодавчим

зборам і які стануть основною темою даного розділу.

ІСНУЮЧІ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ІНСТИТУЦІЇ
СФОРМУВАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ПОТРЕБ УРЯДОВОЇ,
А НЕ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Теперішню структуру демократичних органів влади,

безсумнівно, зумовив той факт, що ми поклали на представницькі
збори два цілком різні завдання. Ми називаємо їх «законодавчими

органами», однак набагато більша частина їх роботи полягає не

у формулюванні та схваленні загальних правил поведінки, а в

керівництві заходами уряду з конкретних питань*. Ми

хочемо і, гадаю, справедливо, щоб і встановлення обов язкових

для всіх загальних правил поведінки, і управління ресурсами та

механізмами, наданими в розпорядження уряду, зумовлювалися
бажаннями більшості громадян. Проте це не обов язково

означає, що обидва завдання треба доручити одному органу й що

мов і творів тих часів [коли писалася конституція] свідомої розробки
конституції для недемократичних цілей». Не дивно, що заключний розділ
цієї останньої книжки, в якому ясно вказувалося, яку небезпеку для

особистої свободи становить усунення цих бар єрів перед
демократичним всевладдям, користувався в американських псевдолібералів
значно меншою популярністю. Розповідь Сміта про те, що «ефективність
наших конституційних гарантій особистої свободи значно послабла, коли

влада й особливо її найвіддаленіша від народного впливу галузь
Верховний суд набули визнаного права тлумачити їх» (р.279); що «там,

де більшість під контролем, особиста свобода не завжди гарантована»

(р.282), та його опис того, як «особиста свобода в Сполучених Штатах

сьогодні не лише не має підтримки з боку активної, розумної
громадської думки, але й нерідко стикається з такою громадською ворожістю, що
робить конституційні гарантії цілком недієвими» (р.284), багато в чому

сприймаються як критика наслідків тих ідей, що їх він колись захищав,

і ще й сьогодні цілком варті прочитання.
* Щодо визнання цього факту такими німецькими авторами минулої

доби, як філософ Г.Гегель та історик політичних інститутів В.Гасбах,
див. том 1, примітки на с. 178.
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кожна резолюція такого демократично обраного органу матиме

чинність і достоїнство, які ми пов язуємо з належно

санкціонованими загальними правилами поведінки. Однак називаючи

«законом» кожне рішення цих законодавчих зборів чи то

встановлення якогось правила, чи то санкцію на певні заходи,

ми втратили навіть усвідомлення того, що це різні речі*. Через
те, що більшість часу та енергії представницьких зборів
присвячується вирішенню завдань організації та контролювання

уряду, ми не лише забули про різницю між урядовою та

законодавчою діяльністю, а й почали вважати, що вказівка урядові
щодо конкретного способу дій це нормальний зміст

законодавчого акту. Можливо, найсерйознішим наслідком цього є те,

що самі структура та організація представницьких зборів
зумовлюються потребами їх урядових завдань і стають

несприятливими для розумної нормотворчої діяльності.
У зв язку з цим варто пригадати, що майже всі засновники

сучасної представницької форми правління відчували
занепокоєння стосовно політичних партій (або «фракцій», як вони їх

зазвичай називали), і спробувати зрозуміти причини цього

занепокоєння. Політичні теоретики досі цікавилися насамперед
тим, що вони вважали за головне завдання законодавчого

органу, тобто встановленням правил гідної поведінки для

приватних осіб, і не приділяли великої уваги іншому його завданню:

керівництву чи контролюванню уряду або адміністрації.
Безперечно, для першого завдання доцільним здається орган, який

віддзеркалює широкий спектр громадської думки, але не

підпорядковується якійсь конкретній програмі дій.
Однак оскільки головним завданням представницьких зборів

стала не законотворчість, а врядування, для ефективного
виконання цього завдання в їх лавах мала існувати певна більшість,
згодна з якоюсь програмою дій. Характер сучасних
парламентських інститутів фактично цілком був сформований оцими

потребами демократичного врядування, а не потребами
демократичної законодавчої діяльності у строгому сенсі слова.

Ефективне керівництво всім урядовим механізмом, тобто

контроль за використанням усіх людських і матеріальних ресурсів,
відданих під нагляд уряду, вимагає постійної підтримки
виконавчої влади з боку організованої більшості, підпорядкованої
якомусь послідовному плану дій. Сам уряд має постійно

вирішувати, які конкретні вимоги зацікавлених кіл він здатний за¬

* Щодо систематичної підтримки цієї тенденції правовими
позитивістами див. том 2, розд.УІІІ.
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довольнити; і навіть коли він оомежении використанням тих

конкретних ресурсів, що доручені його управлінню, йому
доводиться постійно робити вибір між запитами різних груп.

Досвід свідчить: для того щоб демократичний уряд
ефективно виконував ці завдання, він має бути організований за

партійним принципом. Для того щоб електорат міг судити про якість

його роботи, поміж представниками має існувати якась

організована група, що вважається відповідальною за дії уряду, а

також організована опозиція, яка спостерігає, критикує й

пропонує альтернативний уряд, якщо діючий викликає в народі
незадоволення.

Однак це аж ніяк не означає, що орган, створений
насамперед з метою керівництва урядом, придатний також для

вирішування завдань законодавства в строгому значенні цього слова,

тобто для визначення сталої системи норм права, згідно з

якими уряд має виконувати свої повсякденні завдання.

Пригадаймо ще раз, яким відмінним є завдання уряду як

такого від формулювання загальнозастосовних правил гідної

поведінки. Уряд має діяти в конкретних справах: розподілі
конкретних засобів згідно з конкретними цілями. Навіть якщо

його метою є просто застосування якоїсь існуючої сукупності
правил гідної поведінки, це вимагає утримання певного апарату

судових органів, поліції, каральних закладів тощо, а також

застосування конкретних засобів для конкретних цілей. Коли ж

ідеться про ширшу сферу діяльності уряду надання

громадянам різноманітних інших послуг, то використання ресурсів,
якими розпоряджається уряд, вимагає постійного вибору
конкретних об єктів надання цих послуг, і такі рішення неминуче

диктуються міркуваннями практичної доцільності. Вибір траси
для прокладення шляху або проекту для якоїсь будови,
організація діяльності поліції або вивозу сміття все це не питання

справедливості, що їх можна вирішити застосуванням якоїсь

загальної норми, а питання ефективної організації для

задоволення потреб різних груп населення, які вирішуються лише за

врахування порівняної ваги тих чи інших конкуруючих цілей.
За демократичного вирішення таких питань рішення
стосуватимуться віддання переваги одним інтересам перед іншими.

Тож управління спільними засобами громадського
призначення вимагає не лише погодження з правилами гідної
поведінки. Воно вимагає згоди щодо порівняної важливості

конкретних цілей. Якщо йдеться про управління тими ресурсами
суспільства, що мають використовуватися урядом, то хтось

повинен мати повноваження вирішувати, на які цілі їх треба вико¬
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ристовувати. Однак відмінність між суспільством вільних

людей і тоталітарним суспільством полягає в тому, що в

першому це стосується лише обмеженої кількості ресурсів, спеціально

призначених для урядових цілей, тимчасом як у другому всіх

ресурсів суспільства, із самими громадянами включно. Відтак
обмеження повноважень уряду, яке передбачається у вільному
суспільстві, вимагає, аби навіть більшість мала необмежену
владу над застосуванням лише тих ресурсів, що призначені для

спільного користування, а приватні особи та їхня власність

підлягали не конкретним наказам (навіть з боку законодавчої влади),
а лише загальнозастосовним правилам поведінки.

Оскільки представницькі збори, які ми називаємо

законодавчими органами, займаються здебільшого урядовими
завданнями, то ці завдання сформували не лише організацію, а й весь

спосіб мислення їх членів. Сьогодні нерідко можна почути, що

принципові поділу влад загрожує дедалі більше привласнення
законодавчої функції адміністрацією. Насправді цей принцип
зазнав руйнівного впливу набагато раніше, а саме тоді, коли

органи, що називаються законодавчими, перебрали на себе

керівництво урядом (або, мабуть, правильніше буде сказати:

законодавчу діяльність було доручено існуючим органам, зайнятим

насамперед урядуванням). Вважалося, що поділ влад означає

необхідність санкціонування кожного примусового акту уряду
якимось загальним правилом гідної поведінки, схваленим

органом, що не має відношення до конкретних сьогочасних цілей

уряду. Якщо тепер ми називаємо «законом» також

санкціонування окремих дій уряду рішенням представницьких зборів, то

таке «законодавство» не є законодавством у тому сенсі, в

якому це поняття застосовується в теорії поділу влад; воно

означає, що демократичні законодавчі збори здійснюють виконавчі

повноваження й не зв язані законами в значенні загальних

правил поведінки, яких вони не спроможні змінити.

ОРГАНИ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ НА КОНКРЕТНЕ

ВРЯДУВАННЯ НЕПРИДАТНІ ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Якщо ми хочемо демократичного врядування, то попри
очевидну потребу в представницькому органі, де люди можуть
висловлювати свої побажання з усіх питань, що стосуються
діяльності уряду, орган, зайнятий насамперед цими проблемами, мало

придатний для вирішення завдань законодавства як такого.

Сподіватися, що він робитиме і те й інше, значить вимагати, аби

він позбавив себе тих засобів, які допомагають йому найзруч¬
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ніше й найшвидше досягати безпосередніх цілей врядування.

Виконуючи функції уряду, цей орган фактично не буде
зв язаний жодними загальними правилами, бо може в будь-який
момент створити правила, які дозволять йому робити те, чого нібито

вимагають сьогочасні завдання. Адже будь-яке конкретне
рішення, прийняте ним щодо того чи іншого питання, автоматично

скасовуватиме будь-яке з існуючих правил, порушене ним. Таке

поєднання урядових і нормотворчих повноважень у руках
одного представницького органу вочевидь суперечить не лише

принципові поділу влад, а й ідеалам підзаконного врядування та

верховенства права.
Якщо ті, хто приймає рішення з конкретних питань, можуть із

будь-якою метою встановлювати будь-які закони, то вони,

безперечно, живуть не за принципом верховенства права. Якщо все

вирішене з такого питання будь-якою групою людей, хоч би й

більшістю, називається законом, це, безумовно, також не

відповідає ідеалові верховенства права. Ми можемо мати верховенство

закону або верховенство більшості; ми можемо навіть мати

верховенство законів, установлених більшістю, яке також буде
визначальним*, однак лише доти, доки сама більшість у вирішенні
конкретних питань зобов язана правилами, яких вона не може

змінити ad hoc. Уряд, який підлягає контролю з боку
парламентських зборів, гарантує підзаконне врядування лише в тому

випадку, якщо ці збори просто обмежують повноваження уряду за

допомогою загальних правил у такий спосіб узаконюючи свої

накази йому, а не самі керують його діяльністю. Склалася

ситуація, коли втрачено навіть усвідомлення різниці між

законом у значенні правил гідної поведінки й законом у сенсі

висловлення волі більшості з того чи іншого питання. Уявлення,
нібито закон це все, що вирішує так звана законодавча влада

в наказаний конституцією спосіб, є наслідком своєрідних
інститутів європейської демократії, бо вони ґрунтуються на хибному
переконанні в доконечній необхідності необмежених

повноважень визнаних представників більшості населення. Спроби
американців подолати цю проблему не дуже тут допомогли.

* Див. G.Sartori, Democratic Theory (New York, 1965), p.312:
«Тимчасом як право в колишньому розумінні ефективно правило за

міцну загату проти деспотичної влади, законодавство в його

теперішньому розумінні може взагалі припинити бути гарантією... Коли

верховенство права перетворюється на верховенство законодавців, то

відкривається принаймні теоретично шлях до такого

пригноблення ім ям закону , яке не мало прецедентів в історії людства».
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Законодавчі збори, головне завдання яких вирішувати, що

конкретно треба робити, і які за умов парламентської
демократії наглядають за своїм виконавчим комітетом (тобто
урядом), що виконує ухвалену ними програму дій, не мають

спонуки чи зацікавленості зв язувати себе загальними правилами.
Вони можуть пристосовувати встановлені ними окремі
правила до сьогочасних потреб, і ці правила взагалі схильні сприяти

радше потребам організації врядування, ніж потребам самоутво-

реного ринкового порядку. Там, де законодавчі збори займаються

правилами гідної поведінки, ці правила здебільшого являють

собою побічний продукт державного врядування,
підпорядкований потребам уряду. Таке законодавство має тенденцію до

поступового збільшення дискреційних повноважень урядового

апарату й замість накладення обмежень на уряд стає знаряддям
досягнення його конкретних цілей.

Отже, ідеал демократичного контролю за урядом та ідеал

правового обмеження державної влади це різні ідеали, яких,

безперечно, неможливо досягти врученням одному й тому

самому представницькому органові обох повноважень: урядових
і нормотворчих. Хоча гарантувати здійснення цих двох ідеалів
можливо, однак досі жодній нації не вдалося ефективно
забезпечити це за допомогою конституційних норм; народи
наближалися до цього стану лише тимчасово, завдяки існуванню
певних міцних політичних традицій. Останнім часом наслідком

існуючої інституційної структури стало поступове руйнування
того, що залишилося від традиції верховенства права.

Упродовж раннього періоду існування представницького

правління членів парламенту ще можна було розглядати як

представників загальних, а не окремих інтересів*. Хоча уряди

потребували довіри більшості парламенту, це не означало,

однак, що для виконання тієї чи іншої політичної програми треба
було зберігати якусь організовану більшість. Принаймні за

мирних часів поточна діяльність уряду мала здебільшого
рутинний характер і майже не потребувала санкції парламенту,

окрім схвалення щорічного бюджету. Це й стало для

британської Палати громад головним інструментом безпосереднього
керівництва діяльністю уряду.

*
Едмунд Берк ще мав змогу характеризувати партію як

принциповий союз людей, «об єднаних заради сприяння національним

інтересам спільними зусиллями на основі певного принципу, з яким усі
вони погоджуються» (Edmund Burke, Thoughts on the Causes of the

Present Discontents, London, 1779).
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ЗУМОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРУ ІСНУЮЧИХ

«ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ» ЇХ УРЯДОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

Кожен, хто має хоча б віддалене уявлення про сучасну

політику, давно вважає теперішній характер парламентської
роботи за самозрозумілий, проте коли ми починаємо

розмірковувати над ним, нас насправді вражає те, наскільки реальні справи
та усталена практика сучасного законодавчого органу
відрізняються від того уявлення, яке склалося б у найрозсудливішіх
людей про законодавчі збори, що мають ухвалювати рішення
із серйозних і складних питань удосконалення правопорядку,
тобто тієї структури правил, в межах якої має вестися

боротьба різних інтересів. Спостерігач, який не звик до

існуючих сьогодні заходів, мабуть, швидко дійшов би висновку, що

політика, яку ми знаємо, є неминучим наслідком того факту,
що на одній і тій самій арені встановлюються обмеження й

ведеться боротьба, яку ці обмеження мають стримувати, й що

від тих самих людей, які змагаються за голоси виборців,
пропонуючи їм особливі привілеї, очікується встановлення

обмежень державної влади. Між цими двома завданнями,

безперечно, існує антагоністична суперечність: наївно сподіватися
на те, що депутати позбавлять себе можливостей

підкуповувати своїх виборців, завдяки яким вони зберігають своє

становище.

Навряд чи буде перебільшенням сказати, що характер
існуючих представницьких органів із плином часу майже цілковито

сформували їх урядові завдання. Методи обрання членів, періоди,
на які вони обираються, поділ законодавчих зборів на

організовані партії, їх діловий розпорядок і регламент, а головне

менталітет їх членів, усе це зумовлюється турботою про
урядові заходи, а не про законодавство. Принаймні в нижніх

палатах головну подію року становить ухвалення бюджету, яке

має, звичайно, найвіддаленіший із усього можливого стосунок
до законодавства як такого.

Усе це може сприяти перетворенню членів парламенту з

представників громадської думки на представників інтересів
своїх виборців. Обрання людини депутатом стає винагородою
за надання благ, а не виявом віри в те, що здоровий глузд, чесність

і об єктивність, продемонстровані цією людиною в приватних

справах, визначатимуть її поведінку й у її служінні громаді.
Люди, які сподіваються на переобрання на підставі тих

очевидних особливих вигід, які їхня партія протягом попередніх трьох-

чотирьох років надавала своїм виборцям, знаходяться не в тому
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становищі, яке змусило б їх ухвалювати справді найкорисніші
для народу загальні закони.

Добре відомо, що внаслідок свого подвійного завдання

типовий депутат не має ані часу, ані зацікавленості, ані бажання чи

спроможності зберігати, тим більше вдосконалювати, ті

обмеження примусових повноважень держави, які становлять одну
з головних цілей права (друга полягає в захисті людей від
насильства чи примусу з боку інших людей), а відтак, треба
сподіватися, й законодавства. Однак урядова функція народних

зборів не лише заважає намірам законодавця, а й нерідко
відверто суперечить їм.

Ми вже наводили зауваження одного з найближчих

спостерігачів британського парламенту (колишнього
парламентського юрисконсульта Міністерства фінансів): «Для
адвокатського права парламент не має ані часу, ані схильності»*. Тепер
варто процитувати більш повне викладення сером Кортні Ілбер-
том становища в британському парламенті на початку
нашого сторіччя: «Основна маса членів парламенту не має

реальної зацікавленості в технічних питаннях права й завжди воліла

б полишити правникам розробку їхніх правил і процедур у
власний спосіб. Головна справа парламенту як законодавчого

органу [!] підтримувати в робочому стані механізм

Держави. А потрібні для цього закони належать до сфери не

приватного чи кримінального права, а того, що на континенті зветься

адміністративним правом... Більша частина зводу законів

щороку складається зазвичай із адміністративних правил, що

стосуються питань, які лежать поза звичайним читанням і

практикою баристера»**.
Хоча це сказано про британський парламент початку

сторіччя, я не знаю жодного із сучасних демократичних
законодавчих органів, про який не можна було б сказати те саме.

Сьогоднішні законодавці, як правило, виявляють майже

цілковиту необізнаність із правом у власному значенні слова, тобто

адвокатським правом, яке запроваджує правила гідної

поведінки, і займаються здебільшого певними аспектами

адміністративного права, яке для них дедалі більше ставало окремою

галуззю права, навіть у Англії, де колись усвідомлювали, що

приватне право обмежує повноваження представників
державної влади так само, як і звичайних громадян. Внаслідок цього

* Див. том 1, с.172.
**

Courtenay Ilbert, Legislative Methods and Forms (Oxford, 1901),
p.210.
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британці (які колись тішили себе надією, що в їхній країні така

річ, як адміністративне право, неможлива) тепер підпорядковані
сотням адміністративних органів із правом видавати накази,

що мають обов язкову силу.

Те, що депутати замість законодавства дбають майже

виключно про завдання уряду, є наслідком того факту, що їм

відомо: їхнє переобрання залежить насамперед від результатів
діяльності їхньої партії в уряді, а не від законодавства. На виборчих
дільницях виборці висловлюватимуть своє задоволення

безпосередніми наслідками заходів уряду, а не свою оцінку змін у

законодавстві, наслідки яких можна помітити лише через
певний час. Оскільки окремий депутат знає, що його переобрання
залежить головним чином від популярності його партії і від

підтримки, яку вона йому надасть, то його турбують насамперед
найближчі наслідки вжитих нею заходів. Міркування щодо

відповідних принципів можуть впливати на його первісний вибір
партії, однак оскільки після обрання в парламент від однієї партії
перехід до іншої може покласти край його політичній кар єрі,
він, як правило, полишає ці турботи лідерам своєї партії і

поринає в повсякденну роботу розгляд скарг своїх виборців,
займаючись у ході цього великою кількістю рутинних
адміністративних функцій.

Тож депутат цілком схильний говорити «так» у відповідь на

окремі запити, тимчасом як головне завдання справжнього
законодавця відповідати «ні» будь-яким претензіям на

особливі привілеї і наполягати на тому, аби певні речі просто не

робилися. Хоч би яким був ідеал, описаний Едмундом Берном,
сьогодні партія, як правило, це не згода щодо цінностей, а

об єднання заради конкретних цілей. Я не збираюся
заперечувати проти того, що й сьогоднішні партії нерідко утворюються
навколо осередка, згуртованого спільними принципами чи

ідеалами. Однак через те, що їм доводиться приваблювати
прихильників обіцянками інших речей, збереження відданості своїм

принципам водночас із забезпеченням своїй партії більшості

голосів трапляється дуже рідко. Звичайно, дуже сприяє партії
наявність принципів, якими можна виправдати надання

особливих переваг достатній кількості груп, аби отримати підтримку
більшості.

З цього погляду соціалісти мають певну перевагу: після того

як, досягши своєї головної мети й здобувши контроль над

засобами виробництва, вони зіткнулися із завданням розподілу
окремих часток продукції поміж різними групами, їх згуртовує

віра в спільний принцип або принаймні в таке словоутворен-
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ня, як «соціальна справедливість», порожності якого вони ще не

виявили. Вони здатні зосередитися радше на створенні нового

механізму, ніж на його використанні, й пов язують усі свої

сподівання з тим, чого досягне цей новий механізм, коли його буде
завершено. Однак вони, звичайно, також од самого початку, як ми

бачили, погоджуються на знищення права як загальних правил
гідної поведінки та його заміну адміністративними
розпорядженнями. Відтак соціалістичний законодавчий орган був би суто

урядовим органом, і його функції, можливо, обмежувалися б

механічним затвердженням роботи планувальної бюрократії.
Безперечно, завдання встановлення меж дозволеного

урядові потребує цілком іншого типу людей, аніж ті, що
зацікавлені передусім у забезпеченні свого переобрання шляхом

надання особливих вигід своїм прихильникам. Доручити це

завдання належало б не тим людям, які зробили партійну
політику справою свого життя й спосіб мислення яких формується
заклопотаністю перспективами власного переобрання, а тим, хто

здобув повагу й авторитет у звичайних життєвих справах, кого

обирають через те, що вірять у їхню досвідченість, розумність і

чесність, хто має потім можливість присвячувати весь свій час

довготривалим проблемам удосконалення правових меж будь-
якої діяльності, в тому числі діяльності уряду. Ці люди мали б

досить часу, аби навчитися своїй роботі законодавців і не бути
безпорадними перед тією бюрократією (стаючи до того ж

об єктом її зневаги), яка сьогодні фактично законодавствує, бо

представницькі збори не мають для цього часу.
Адже ніщо так не впадає в око в цих законодавчих зборах,

як постійне витиснення головної, за припущенням, функції
легіслатури й фактичне виконання державними службовцями
дедалі більшої кількості завдань, які в уявленні звичайної

людини є головним заняттям законодавців. Значною мірою через
те, що законодавчі органи займаються фактично дискреційним
адмініструванням, справжня законодавча робота дедалі більше

переходить до рук бюрократії, яка, звичайно, не має достатніх
повноважень для приборкання державної рішучості
«законодавчих органів», що надто зайняті, аби законодавствувати.

Не менш знаменно й те, що коли парламенти мають

займатися справжньою законотворчістю з приводу проблем, щодо яких

існують міцні моральні переконання й які багато хто із

депутатів вважає за справу совісті (смертна кара, аборт, розлучення,
евтаназія, вживання наркотиків, у тому числі алкоголю й тютюну,

порнографія тощо), партії визнають за потрібне послаблювати

контроль за голосуванням своїх членів, тобто роблять це фак¬
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тично в усіх випадках, коди ми хочемо виявити переважну

думку з головних проблем, а не погляди з приводу конкретних
заходів. Це доводить, що насправді не існує такого простого

розподілу громадян на різні групи, всередині яких люди погоджуються

щодо певної низки принципів, як це передбачається партійною
організацією. Згода підкорятися певним принципам це інше,
ніж погодження зі способом розподілу різних благ.

Угода, внаслідок якої інтерес найвищої влади спрямований
насамперед на державне врядування, а не на право, може

призвести лише до сталого зростання переваги першого над

другим, і поступове розширення діяльності уряду багато в чому є

результатом цієї угоди. Наївно очікувати від тих, хто завдячує
власним становищем своїй спроможності роздавати
подарунки, що вони зв яжуть собі руки жорсткими правилами,
забороняючими будь-які особливі привілеї. Полишати закон в руках

виборних правителів все одно, що доручати кішці стерегти
глечик з вершками: невдовзі від нього нічого не залишиться,

принаймні жодного закону в значенні обмежень дискреційних
повноважень уряду. Через цей дефект у будові наших гадано

конституційних демократій ми фактично знов отримали ту

необмежену владу, яку віги XVIII ст. вважали «річчю такою

дикою й жахливою, що хоч би як природно було бажати її, так

само природно й опиратися їй»*.

ПАРТІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРИЗВОДИТЬ

ДО ЗАНЕПАДУ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Система, яка забезпечує будь-якій невеличкій групі
можливість вимагати викупу від суспільства, коли їй пощастить

опинитися в невизначеному становищі між протилежними
групами, та добиватися особливих привілеїв за свою підтримку
якоїсь партії, навряд чи має щось спільне з демократією чи

«соціальною справедливістю». Однак це невідворотний наслідок
необмеженої влади єдиних виборних законодавчих зборів, якщо

не позбавити їх можливості вдаватися до дискримінації,
обмеживши їхні повноваження чи то справжньою законотворчістю,
чи то врядуванням за законами, яких вони не здатні змінити.

Така система може породити не лише уряд, в якому

правитимуть шантаж і корупція, а й закони, які не матимуть
схвалення більшості й довгочасні наслідки яких призведуть до

занепаду суспільства. Хто став би всерйоз стверджувати, що

* Cato's Letters, 9 February 1722.
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найважливіший в сучасній британській історії закон Закон

про трудові конфлікти 1906 р. був виявом волі більшості?*

За цілковитого опору консервативної опозиції більш ніж

сумнівно, аби більшість членів навіть правлячої Ліберальної партії
схвалила законопроект, «складений першою генерацією членів

парламенту-лейбористів»**. Однак більшість Ліберальної партії
залежала від підтримки лейбористів, і хоча цей законопроект

вразив провідних представників британської конституційної
традиції, мабуть, більше за будь-який інший акт із новітньої історії
законодавства***, ефектні юридичні привілеї, надані ним

профспілкам, стали відтоді головною причиною поступового

занепаду британської економіки.

За теперішнього характеру існуючих парламентів не дуже
можна сподіватися й на те, що вони виявляться більш здатними

на розумне вирішення таких важливих завдань законодавства,

як обмеження повноважень будь-яких правосуб єктних
організацій або заборона обмеження конкуренції. Є підстави

побоюватися, що вирішення цих питань зумовлюватиметься
популярністю чи непопулярністю окремих безпосередньо причетних груп, а

не усвідомленням вимог функціонуючого ринкового порядку.
Ще один своєрідний різновид необ єктивності уряду,

пов язаний з необхідністю здобувати голоси виборців шляхом

сприяння окремим групам чи видам діяльності, виявляється

опосередковано, внаслідок потреби в підтримці тих провідників ідей,
які великою мірою визначають громадську думку (йдеться
насамперед про так звані «засоби масової інформації»). Поміж
іншим це виявляється в підтримці сучасного мистецтва, яке,

безперечно, аж ніяк не цікавить більшість народу, а також,

звичайно, у певній урядовій підтримці технічного прогресу (політ
на Місяць!); для нього така підтримка, звісно, дуже сумнівна, але

за його допомогою та чи інша партія може забезпечити собі

симпатії та підтримку тих представників інтелігенції, що

керують «засобами масової інформації».

* Див. Gerald Abrahams, Trade Unions and the Law (London, 1968).
** Robert Moss, The Collapse of Democracy (London, 1975), p.102: «Отож

ліберали, які безтурботно ухвалили законопроект, складений першою
генерацією членів парламенту-лейбористів на виконання однієї з

передвиборних обіцянок, буквально не уявляли, що вони роблять».
*** Див. цитату з П.Віноградоффа вище (том 1, прим, на с.193-194)
та уривок із праці А.В.Дайсі, лорда Мак-Дермота й А.Шумпетера,
наведений у моїй книжці The Constitution of Liberty (London/Chicago,
1960), p.506, note 3.
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Демократія якщо цей термін вживається не просто як

синонім егалітаризму дедалі більше символізує сам

процес купівлі голосів виборців, процес задобрювання й

винагородження тих особливих інтересів, які за більш наївних часів

називалися «ницими інтересами». Однак зараз нас цікавить
інше: довести, що відповідальність за це несе не демократія як

така, а та конкретна форма демократії, що її ми сьогодні

практикуємо. Я справді переконаний, що ми отримали б більш

репрезентативну вибірку думки широких верств населення, якби

обрали за допомогою жереба п ятсот зрілих людей і доручили
їм протягом двадцяти років займатися проблемою
вдосконалення закону, керуючись лише власним сумлінням і

прагненням до поваги з боку народу, ніж за теперішньої аукціонної
системи, коли ми раз на декілька років довіряємо право
законодавства людям, які обіцяють своїм прихильникам найбільші

вигоди. Адже, як ми далі побачимо, існують кращі
альтернативні системи демократії, аніж та, що ґрунтується на єдиних

всемогутніх законодавчих зборах із необмеженими

повноваженнями, внаслідок чого виникає політична система,
побудована на шантажі та корупції.

СУВЕРЕНІТЕТ ЯК КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ЗАБОБОН

Концепція, згідно з якою більшості народу (або його

обраних представників) має належати право декретувати все, щодо

чого вона дійде згоди, й у цьому сенсі вона має вважатися

всемогутньою, тісно пов язана з концепцією народного суверенітету.
Її хибність полягає не в тому переконанні, що вся влада має

належати народу, а його бажання мають висловлюватися в

рішеннях більшості, а в тому, що це первинне джерело влади не

можна піддавати обмеженням, тобто в самій ідеї суверенітету.
Гаданої логічної доконечності такого необмеженого джерела
влади просто не існує. Як ми бачили, віра в таку доконечність

є наслідком облудного конструктивістського тлумачення

формування людських звичаїв, яке намагається вивести

походження будь-якого з них від певного первісного планувальника чи

ще якогось свідомого акту волі. Однак головне джерело
суспільного порядку не свідоме рішення засвоїти певні спільні

правила, а існування поміж людей певних думок щодо правильного
й неправильного. «Велике суспільство» стало можливим не

внаслідок свідомого встановлення правил поведінки, а завдяки

розвиткові таких правил серед людей, які мали слабке

уявлення щодо наслідків загального дотримання цих правил.
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Оскільки будь-яка влада ґрунтується на вже існуючих
думках і триває доти, доки ці думки домінують, то не існує ані

реального осібного джерела цієї влади, ані свідомої волі, яка

його створила. Концепція суверенітету спирається на хибну
логічну конструкцію, яка виходить із первісного припущення

про походження існуючих правил та звичаїв від якоїсь

одноманітної волі, спрямованої на їх створення. Однак суспільство
вільних людей виникло аж ніяк не з такої первісної волі,
здатної нав язати людям будь-які правила; його передумовою є

обмеження будь-якої влади спільними переконаннями, що

об єднують людей, і там, де немає згоди, не існує і влади*.
Там, де політична єдність створюється не завоюванням, люди

підкоряються владі не задля того, щоб вона могла робити все,

що заманеться, а тому, що сподіваються від когось дій,
відповідних до певних загальних уявлень про справедливість. Не

суспільство спочатку виникає, а потім установлює для себе

правила, а саме спільні правила об єднують розсереджені групи людей

у суспільство. Умови підкорення визнаній владі стають

перманентним обмеженням її повноважень, бо від них залежить

згуртованість і навіть само існування держави, і за ліберальної доби
ці умови підкорення розумілися так, що примус можна вживати

лише для застосування визнаних загальних правил гідної
поведінки. Концепція обов язкового існування якоїсь необмеженої
волі як джерела будь-якої влади результат
конструктивістського гіпостазування, вигадка, що стала потрібного внаслідок
хибних фактуальних припущень правового позитивізму, однак

не має стосунку до справдешніх джерел лояльності.

Перше запитання, яке завжди треба ставити, розглядаючи
структуру урядових повноважень, це не хто посідає ту чи

іншу владу, а чи виправдовують здійснення такої влади будь-
яким органом імпліцитні умови підкорення цьому органові.
Отже, гранична межа влади це не чиясь воля з конкретних
питань, а дещо зовсім інше: збіг думок членів конкретної
територіальної групи щодо правил гідної поведінки. Таким чином, у

відомому твердженні, нібито «найвища й абсолютна влада не

може сама класти собі край, а те, що за самою своєю природою
підлягає скасуванню, не може бути сталим»**, Френсіс Бекон

* Див. останній параграф розділу І тому 1 і розділ VIII тому 2 даної

праці, а також K.R.Popper, The Open Society and its Enemies (London,
1945; 6th edn., 1966), vol.l, p. 121.

** Наведено в книжці C.H.McIlwain, The High Court of Parliament

(Yale University Press, 1910).
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первинне джерело правового позитивізму, виходить із

хибного засновку про походження всякої влади від певного акту

цілеспрямованої волі. Однак рішення «нехай нами керує якась

добра людина, а якщо вона виявиться несправедливою, ми її

виженемо» не означає, що ми надаємо цій людині необмежені
повноваження або повноваження, які вже маємо! Влада не

походить від якоїсь однієї-єдиної посади, а ґрунтується на підтримці
громадською думкою певних принципів і не виходить за межі

цієї підтримки. Хоча найвище джерело свідомих рішень не може

ефективно обмежувати свої власні повноваження, само воно

обмежується тим джерелом, з якого походить його влада, а це

джерело не інший акт волі, а існуючий стан громадської
думки. Незрозуміло, як може зберегтися лояльність, а отже, й

авторитет держави, після привласнення дискреційних
повноважень, які не мають підтримки з боку громади й не можуть
ефективно застосовуватися узурпаторами влади.

У західному світі від античної доби аж до часів

абсолютизму XVI ст. навряд чи хто колись претендував на необмежений

суверенітет. Для середньовічних князів він, безперечно, не

припускався й навіть майже ніколи ними не вимагався. І хоча

претензії абсолютних монархів європейського континенту на

верховну владу мали успіх, насправді вона стала сприйматися
як легітимна лише після приходу сучасної демократії, яка в

цьому відношенні успадкувала традицію абсолютизму. До того

зберігалася концепція, згідно з якою легітимність ґрунтується
в крайньому випадку на схваленні широкими верствами
населення певних фундаментальних принципів, що лежать в основі

будь-якої державної влади й обмежують її, а не на їхній згоді з

конкретними заходами. Однак коли ця чітко висловлена згода,

замислена як контроль за владою, почала вважатися за єдине

джерело влади, концепцію необмеженої влади вперше було
оточено ореолом легітимності.

Отож ідея всемогутності певного органу влади як наслідку
джерела його повноважень є по суті дегенерацією, яка під
впливом конструктивістського підходу правових позитивістів

з являлася скрізь, де впродовж якогось часу існувала демократія.
Однак вона аж ніяк не є неминучим наслідком демократії, а

походить лише від оманливого переконання, нібито після

засвоєння демократичних процедур усі результати механізму
з ясування волі більшості фактично відповідають думці більшості

й нібито діапазон питань, щодо яких згоду більшості можна

встановити за допомогою цієї процедури, необмежений. Це
наївне переконання сприяло тому, що на цьому шляху люди «дія¬
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ли разом»; поширювалася казка, нібито те, що робить «народ», з

морального погляду краще за поодинокі дії індивідів. Врешті-
решт ця фантазія призвела до курйозної теорії, згідно з якою

процес демократичного прийняття рішень завжди спрямований
на загальне благо, причому це загальне благо визначається як

наслідки, що випливають із демократичних процедур.
Абсурдність цього доводить той факт, що різні, але однаково законні

процедури досягнення якогось демократичного рішення можуть
мати дуже відмінні наслідки.

НЕОБХІДНИЙ ПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ЗБОРІВ

Класична теорія представницького правління вважала, що

цієї мети можна досягти, якщо уможливити відповідність

поділу між законодавчим органом і адміністрацією поділові між

обраними представницькими зборами й призначеним ними

виконавчим органом. Цього не було зроблено тому, що

існувала, звичайно, однаково переконлива аргументація на користь

демократичного правління та демократичного законодавства, і

єдині демократично обрані законодавчі збори неминуче

претендували на право керувати урядом так само, як і на право
законодавствувати. Результатом цього стало відродження
жахливого істеблішменту абсолютної влади, не обмеженої

жодними правилами. Я вірю, настане час, коли люди дивитимуться
на ідею групи людей (нехай навіть уповноваженої більшістю

громадян) із правом наказувати все, що їм заманеться, з

таким самим жахом, який ми сьогодні відчуваємо щодо більшості

інших форм авторитарного правління. Ця ідея спричиняє
варварство не тому, що ми дали владу варварам, а тому, що

звільнили її від стримуючого впливу правил і викликали

наслідки, неуникні незалежно від того, яким людям доручено
цю владу. Цілком може бути, що звичайні люди мають

гостріше відчуття справедливості, ніж будь-яка інтелектуальна
еліта, керована жагою до нової свідомої розбудови; однак якщо

їх не обмежують жодні правила, вони здатні діяти
свавільніше за будь-яку еліту чи навіть одноосібного монарха,
зв язаних правилами, й це не тому, що звичайна людина не варта
довіри, а тому, що на неї в цьому випадку покладається

завдання, яке виходить за межі людських можливостей.

Хоча уряд як такий неможливо суворо зв язати правилами
під час виконання ним своїх типових завдань, його

повноваження з тієї самої причини завжди мають обмежуватися за
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обсягом і масштабами, тобто бути пов язаними з

застосуванням чітко окресленого кола доручених йому засобів. Однак

будь-яку владу, що виходить за межі конкретної маси

матеріальних речей і є необмеженою за обсягом, треба обмежувати
застосуванням загальних правил, тимчасом як ті, хто має

законодавчі повноваження, повинні обмежуватися забезпеченням

застосування таких загальних правил і не мати права
ухвалювати рішення щодо конкретних заходів. Інакше кажучи, будь-
яка найвища влада має підлягати випробуванню на

справедливість, і дозволяти їй робити що завгодно можна лише остільки,
оскільки вона ладна зв язати себе принципом, що має

застосовуватися в усіх аналогічних випадках.

Метою конституцій було запобігання будь-яким свавільним

діям. І хоча досі жодній конституції не вдалося досягти цієї
мети, переконаність у протилежному змусила людей вважати

терміни «свавільний» і «неконституційний» рівнозначними.
Однак хоча запобігання свавільності і є однією з цілей, воно аж

ніяк не є логічним наслідком підкорення конституції.
Плутанина в цьому пункті результат хибної концепції правового

позитивізму. Критерій виконання конституцією того, для чого

передбачені конституції, є насправді ефективним запобіжним

засобом проти свавільності; однак це не означає, що кожна

конституція містить надійний критерій свавільності або що

дозволене конституцією не може бути все ж таки свавільним.

Якщо верховна влада завжди мусить доводити справедливість
своїх намірів, зв язуючи себе загальними правилами, це вимагає

інституційних заходів, які забезпечуватимуть постійне

верховенство загальних правил над конкретними бажаннями

володарів влади включно навіть із тим випадком, коли якась

дуже значна більшість віддає перевагу певній дії, а інша,
набагато менша, схильна підкоритися правилу, яке перешкоджає цій

дії. (Це не суперечить думці першої групи, оскільки було б цілком

розумно віддати перевагу цілковитій забороні відповідного типу

дій, але за умови, що цій групі дозволяється обстоювати якусь

конкретну дію). Сформулюємо інакше: навіть найзначніша

більшість у своїх примусових діях повинна мати змогу
порушувати встановлене раніше правило лише в тому випадку, якщо

вона виявляє недвозначну готовність скасувати його й

підкоритися новому правилу. Законодавча діяльність у справжньому
сенсі слова завжди має бути зобов язанням діяти на підставі
встановлених принципів, а не рішенням щодо способу дій у

якомусь конкретному випадку. Отже, по суті вона повинна мати

за мету довгочасні наслідки й бути спрямованою в майбутнє,

54



РОЗПОДІЛ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

конкретні обставини якого ще невідомі; створювані ж закони

мають спрямовуватися на допомогу невідомим людям і

сприяння їхнім так само невідомим замірам. Для успішного
виконання цього завдання потрібні люди, не заклопотані

конкретними ситуаціями чи підтримкою конкретних інтересів, а здатні
дивитися на свої завдання з точки зору довгочасної доцільності

правил, установлених для всієї спільноти.

Отож хоча справжня законодавча діяльність по суті
становить завдання, що потребує далекоглядності навіть більше, ніж

розробка конституції, воно відрізняється від останньої тим, що

має залишатися завданням неперервним, має становити

наполегливе зусилля з поступового вдосконалення закону та його

пристосування до нових умов і по суті допомагати там, де

судова практика не здатна йти в ногу з фактами й поглядами, що

зазнають швидкого розвитку. Хоча ухвалення формальних
рішень може вимагатися від законодавців лише час од часу,

законотворчість потребує такого роду постійних зусиль із

дослідження та застосування права, на які фактично не мають

часу політики, зайняті залицянням до своїх прихильників і

якомога оперативнішим вирішенням нагальних питань.

Завдання нормотворчості як такої відрізняється від
завдання створення конституції ще й тим, що має справу з нормами
більшої міри загальності, ніж ті, що містяться в конституції.
Конституція стосується насамперед організації державного
устрою й розподілу повноважень поміж різними складовими цієї

організації. Попри те, що нерідко здається доцільним включити

до офіційних документів, які «конституюють» організацію
держави, певні принципи суттєвої справедливості, аби забезпечити

їх спеціальним захистом, усе ж таки конституція в основі своїй

залишається надструктурою, збудованою для сприяння
застосуванню існуючих концепцій справедливості, а не для їх

формулювання: вона виходить із існування системи правил гідної
поведінки й лише забезпечує механізм їх регулярного
застосування.

На цьому етапі немає потреби в детальнішому дослідженні
цього питання, оскільки ми хочемо лише зазначити тут, що

завдання справжньої законотворчості так само відмінне від
завдання створення конституції, як і від державного врядування,
тож його не можна сплутувати ані з першим, ані з другим. Із

цього випливає, що для уникнення такого сплутування потрібна
триярусна система представницьких органів, із яких один

займався б напівперманентною будовою конституції і діяв би лише
час од часу, за визнаної необхідності внесення змін у цю будо¬
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ву, другий постійним завданням удосконалення загальних

правил гідної поведінки, а третій поточною діяльністю уряду,
тобто керівництвом дорученим йому ресурсами.

ДЕМОКРАТІЯ ЧИ ДЕМАРХІЯ?

Ми не маємо змоги розглянути тут детальніше зміни, що їх

зазнало значення поняття демократії внаслідок його дедалі по-

ширенішого переходу з політичної сфери, де воно доречне, до

інших сфер, в яких можливість його обґрунтованого
застосування дуже сумнівна*; хіба стале й свідоме зловживання цим

поняттям з боку комуністів, які говорять про «народну

демократію» там, де відсутні, звичайно, навіть найелементарніші
ознаки демократії, не роблять цей термін непридатним для

характеристики того ідеалу, який він первісно мав висловлювати? Ці
тенденції згадуються тут лише тому, що вони продовжують
сприяти позбавленню терміна «демократія» чіткого значення й

перетворенню його на слово-фетиш, яке вживається для надання

законного вигляду будь-яким вимогам тієї чи іншої групи, що

бажає пристосувати певну ознаку суспільства до своїх

індивідуальних прагнень.
Законність вимог більшої демократичності стає особливо

сумнівною, коли ці вимоги стосуються способу керівництва
різноманітними організаціями. Проблеми, які тут виникають,
виявляються одразу, варто лише запитати, кого вважати за «членів»

таких організацій, для кого вимагається участь у керівництві
ними. Адже аж ніяк не очевидно, що людина, яка вважає за

доцільне продавати свої послуги організації, має внаслідок
цього здобувати голос у її проводі чи у визначенні цілей, на які

треба скеровувати цю організацію. Усі ми добре знаємо, що

керувати участю армії у війні на демократичній основі

неможливо. Те саме стосується й таких простих операцій, як

спорудження будинку чи керівництво якоюсь складовою

бюрократичного механізму державної влади.

А хто є «членами» шпиталю, готелю, клубу, освітнього

закладу чи універмагу? Ті, хто працює на ці організації, ті, кого

обслуговують ці організації, або ті, хто забезпечує кошти для надання

цих послуг? Я ставлю тут ці запитання просто для того, щоб
пояснити: термін «демократія» попри те, що всі ми

продовжуємо його вживати й відчуваємо потребу захищати той ідеал,

* Див. щодо цього Wilhelm Hennis, Demokratisierung: Zur

Problematik eines Begriffs (Cologne, 1970).
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який він символізує, більше не висловлює якогось чіткого

поняття, що на нього можна покластися без зайвих пояснень, а в

деяких із часто вживаних сьогодні значень він став серйозною
загрозою ідеалам, що їх був покликаний символізувати. Хоча я

твердо переконаний, що керувати державою треба на основі

принципів, схвалених більшістю народу, бо цього вимагають

міркування збереження злагоди та свободи, я можу відверто визнати: якщо
під демократією розуміється правління нічим не обмеженої волі

більшості, то я не демократ і навіть вважаю таке правління
згубним і в перспективі непрацездатним.

Тут виникає питання, чи можна тим, хто вірить у первісний
ідеал демократії, користуватися сьогодні цією старою назвою

для висловлення свого ідеалу. Я починаю серйозно
сумніватися в доцільності цього й відчуваю дедалі більшу переконаність
у тому, що заради збереження первісного ідеалу нам, можливо,

треба винайти для нього нове ім я. Нам потрібно слово, яке

віддзеркалювало б той факт, що воля більшої кількості людей є

авторитетною й обов язковою для решти лише в тому разі,
якщо перші доведуть свій намір діяти справедливо,
підкорившись якомусь загальному правилу. Для цього потрібна назва,

яка позначала б систему, де законну владу дає більшості не

проста сила, а підтверджена впевненість у тому, що вона вважає

декретоване нею правильним.
Так трапилося, що грецьке слово «демократія» склалося

шляхом сполучення слова «народ» (demos) із одним із двох наявних

у грецькій мові позначень влади словом kratos (або
дієсловом kratein), яке вже не вживалося в такій комбінації для інших

цілей. Однак kratein, на відміну від альтернативного дієслова
archein (яке вживалося в таких складних словах, як монархія,
олігархія, анархія тощо), нібито підкреслювало радше брутальну
силу, ніж урядування за правилами. Цей другий корінь не

вживався в Давній Греції для утворення терміна «демархія» як

позначення народного правління тому, що принаймні в Афінах уже

існувало слово «демарх», яке означало посаду голови місцевої
групи чи округу (deme), тож не могло більше використовуватися
для характеристики влади народу як загалу. Проте це не

повинно завадити нам сьогодні позначити терміном «демархія» той

ідеал, що для нього спочатку було прийнято слово «демократія»,
яке поступово посіло місце старішого виразу «ізономія», що
висловлював ідею однакового для всіх закону*. Таким чином ми

* Відтоді як я вперше запропонував термін «демархія» (у брошурі
The Confusion of Language in Political Thought, Occasional Paper 20
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отримали б нову назву, потрібну нам для збереження
основоположного ідеалу за часів, коли внаслідок поширення хибного
вживання терміна «демократія» для позначення систем, які

призводять до створення нових привілеїв коаліціями
організованих інтересів, дедалі більше людей повстають проти цієї
загальновизнаної системи. Аби така виправдана реакція на зловживання

цим терміном не дискретувала саму ідею й не змусила людей
внаслідок свого розчарування погодитися на куди менш бажані

форми правління, нам здається за доцільне мати для

характеристики старого ідеалу якусь нову, не заплямовану тривалим
зловживанням назву таку, як «демархія».

of the Institute of Economic Affairs, London, 1968), я звернув увагу на

те, що цю термінологічну проблему досить детально було досліджено
в німецькій літературі. Див., зокрема, студії Кристіана М.айєра: «Drei

Bemerkungen zur Vor- und Friihgeschichte des Begriffes Demokratie»
in Discordia Concors, Festschrift fur Edgar Bonjour (Basel, 1968); Die

Entstehung des Begriffes Demokratie (Frankfurt a.M., 1970), а також

його внесок до статті Demokratie в книжці O.Brunner, W.Conze and
R.Kosselek (eds), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon

zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart, vol.I, 1972);
у кожній із цих праць можна знайти додаткові посилання на

обговорення цієї теми.

58



XIV
ДЕРЖАВНИЙ І ПРИВАТНИЙ
СЕКТОРИ

Відмінність між законодавством

та оподаткуванням має істотне

значення для свободи.

Вільям Пітт*

ПОДВІЙНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ

Оскільки в цій книжці нас цікавлять

насамперед-обмеження, що їх вільне суспільство має встановлювати для права
державної влади на примус, то в читача може скластися хибне

враження, нібито ми вважаємо примусове застосування закону
та захист від зовнішніх ворогів єдиними легітимними

функціями держави. У минулому дехто з теоретиків насправді
пропагував таку «мінімальну державу»**. Можливо, за певних умов,

там, де нерозвинений державний механізм ще не здатний
належним чином виконувати цю найважливішу функцію, його

справді доцільно обмежити цим, оскільки додатковий тягар

вичерпав би його слабкі сили, а наслідком спроби зазіхнути на

більше стала б неспроможність забезпечити навіть найнеоб-

хідніші умови функціонування вільного суспільства. Однак такі

міркування недоречні для високорозвинених західних суспільств
і не мають нічого спільного з метою гарантування кожній лю¬

*

Цитату взято з промови Вільяма Пітта в Палаті громад 14 січня
1766 р.: Parliamentary History of England (London, 1813), vol.16. Варто
зауважити, що для Пітта на той час із-поміж тем, що розглядалися

парламентом, схоже, лише заходи оподаткування передбачали примус

приватних осіб, оскільки решта обов язкових правил гідної поведінки
складалася насамперед із загального, а не статутного права, й тому
здавалося, що вона перебуває поза межами звичайних турбот органу,
зайнятого головним чином державним урядуванням, а не

законотворчістю.

** Mancur Olson Jr, The Logic of Collective Action (Harvard University
Press, 1965).
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дині свободи особистості чи з найповнішим використанням
сил спонтанного впорядкування у «великому суспільстві».
Аж ніяк не обстоюючи ідею такої «мінімальної держави»*,

ми вважаємо незаперечним, що в прогресивному суспільстві
держава має користуватися своїм правом накопичувати кошти

шляхом оподаткування, аби забезпечити надання певної кількості

послуг, що їх з різних причин не може належним чином (або
взагалі не може) забезпечити ринок. Адже можна наполягати

на тому, що навіть за відсутності інших потреб у примусі
внаслідок загального підкорення традиційним правилам гідної
поведінки все ж таки існує надзвичайний привід для надання

територіальним органам влади права примушувати мешканців

до внесків у спільний фонд, із якого можна фінансувати такі

послуги. Той аргумент, що це найефективніший спосіб

забезпечити потрібні послуги там, де цього не може зробити
ринок, не означає, що ми не можемо вдатися до інших способів

там, де цей метод незастосовний. Не можна також піддавати

серйозному сумніву той факт, що там, де певні послуги можуть

забезпечуватися лише за умови участі всіх користувачів у їх

фінансуванні, бо їх надання неможливо обмежити колом тих,

хто за них платить, право застосовувати такі примусові
повноваження має належати лише державі.

Аби належним чином обговорити спосіб регулювання
державної діяльності, пов язаної з наданням послуг, тобто збору й

розподілу матеріальних засобів, наданих в розпорядження

уряду для керівництва цією діяльністю, нам знадобився б ще один

том майже такого самого обсягу. Тому все, що ми можемо

спробувати зробити в одному-єдиному розділі, це зазначити

широке коло таких цілком легітимних видів діяльності, до яких

може законно вдаватися уряд як розпорядник спільних ресурсів.
Призначення такого начерку не більш ніж запобігти

враженню, нібито шляхом визначення меж примусової діяльності
та монополії держави на застосування правил гідної поведінки,

оборону й стягнення податків для фінансування своєї

діяльності ми хочемо обмежити державне врядування виключно цими

функціями.
Хоча саме посідання примусових повноважень дозволяє

державі отримувати засоби для надання послуг, які неможливо

забезпечувати на комерційній основі, це не означає, що як

постачальнику чи організатору таких послуг їй слід надавати

* Щодо останньої дискусії на тему «мінімальної держави» див. Robert

Nozik, Anarchy, State, and Utopia (New York, 1974).
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можливість застосовувати ці примусові повноваження. Ми

побачимо, що необхідність покладатися на право примусу для

збору коштів навіть не обов язково означає, що ці послуги теж

мають організовуватися державою. Те, що така державна
організація інколи є найпрактичнішим способом забезпечення цих

послуг, безперечно, не означає, що держава як постачальник

послуг потребує чи має право претендувати на будь-які з цих

атрибутів влади й пошану, якими вона традиційно й по праву

користується в своїх владних функціях (зокрема, в німецькій

традиції вони знайшли своє найяскравіше віддзеркалення в

містичних поняттях Hoheit [вищість] і Herrschaft [панування]).
Адже найважливіше чітко відокремлювати ці зовсім різні
завдання держави й не надавати їй у виконанні послугових

функцій тієї влади, якою ми згодні наділити її у застосуванні
закону та захисті від ворогів. Не існує взагалі жодної причини
передавати таку владу чи виключне право суто утилітарним,
службовим органам, дорученим державі лише тому, що вона

єдина здатна їх фінансувати. Немає нічого поганого в

ставленні до цих органів як до суто допоміжного засобу, так само

корисного, як м ясник або пекар, тільки дещо підозрілішого
внаслідок права на примус, яким ці органи можуть користуватися
для покриття своїх витрат. Якщо сучасна демократія часто не

виявляє належної поваги до закону, то вона схильна також

надто звеличувати роль держави у виконанні послугових функцій
і вимагати для неї у цій ролі привілеїв, які та може мати лише

як опора закону й порядку.

КОЛЕКТИВНІ БЛАГА

Ефективність ринкового порядку та інституту індивідуальної
власності ґрунтується на тому факті, що в більшості випадків

виробники конкретних товарів і послуг здатні визначати, хто

ними користуватиметься й хто оплачуватиме їхні витрати.
Умова надання вигід від чиєїсь діяльності лише тим, хто ладен за них

платити, й позбавлення цих вигід решти (а також, відповідно,
умова сплати за будь-яку спричинену шкоду) здебільшого
виконується, доки йдеться про матеріальні предмети споживання,

що знаходяться в приватній власності: володіння якимось

конкретним рухомим предметом, як правило, покладає на власника

контроль за більшістю позитивних чи шкідливих наслідків його

використання. Але варто лише замість предметів споживання

в строгому значенні слова звернутися до землі, й ми побачимо,
що це слушно лише певною мірою. Часто буває неможливо
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обмежити наслідки того, що людина робить зі своєю землею,

лише її конкретною ділянкою; звідси виникають ті «наслідки
для сусідів», які не беруться до уваги, якщо власник зважає

лише на наслідки для своєї власності. З цим пов язані й

численні проблеми забруднення повітря, води тощо. У цих

аспектах розрахунки людей, які беруть до уваги лише вплив на їхню

захищену сферу, не забезпечать тієї рівноваги витрат і вигід,
яка зазвичай досягається там, де ми маємо справу з

використанням конкретних рухомих речей, наслідки якого відчуває лише
власник.

У деяких випадках умови, яких потребує ринок для здійснення
своєї функції упорядкування, можна виконати лише стосовно

деяких результатів діяльності людей. Назагал ця діяльність
все ж таки ефективно керується ціновим механізмом, хоча

деякі з її наслідків можуть торкнутися й інших тих, хто не

платить за отримані вигоди або не отримує компенсації за

завдану йому шкоду. У таких випадках економісти говорять про
зовнішні наслідки (позитивні чи негативні). Однак в інших

випадках призначення певних послуг конкретним людям чи то

технічно неможливе, чи то недозволенно дорого коштує, тож ці

послуги можна надавати лише всім (або принаймні це

виходить дешевше й ефективніше). До цієї категорії послуг
належать не лише такі очевидні приклади, як захист від насильства,

епідемій або природних катаклізмів на кшталт повеней,
снігових лавин тощо, а й ті численні зручності, що роблять
прийнятним життя в сучасному місті: більшість шляхів (за винятком

деяких магістральних автострад, де можуть запроваджуватися

окремі дорожні збори), надання вимірювальних стандартів та

великої кількості різноманітної інформації від земельних

реєстрів, мап і статистики до сертифікатів якості товарів і

послуг, що пропонуються на ринку. У багатьох випадках

надання цих послуг не приносить прибутку, тому їх не може

забезпечувати ринок. Існують так звані колективні, або громадські,
блага, для забезпечення яких потрібно винайти якийсь інший спосіб,
аніж їх продаж індивідуальним користувачам.

Спочатку можна подумати, що для таких цілей примус буде
непотрібний, бо визнання спільних інтересів, які можна

задовольнити лише спільними діями, має змусити групу розумних
людей добровільно об єднатися заради організації та оплати

таких послуг. Для порівняно малих груп це й справді ймовірно,
однак для великих, безперечно, неможливо. Там, де йдеться про

широкі маси, більшість людей хоч би як вони бажали

зробити доступними відповідні послуги підставно вважають, що,
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зрештою, не має значення, згодні чи не згодні самі вони брати
участь у витратах, а кожна людина, яка погоджується на цей
внесок, не має гарантії, що й інші зроблять те саме й таким

чином мета буде досягнута. Адже з цілком розумних
міркувань будь-яка людина може відмовитися робити свій внесок,

хоча й очікує цього від решти*. З іншого боку, якщо їй відомо,
що примус може бути застосований лише на загальних

підставах, тобто й до неї самої, то для неї буде доцільно погодитися з

цим примусом за умови, що його буде застосовано також до

інших. У багатьох випадках це єдиний спосіб забезпечити

колективні блага, яких прагнуть усі або принаймні переважна
більшість людей.

Моральність такого роду примусу до позитивних дій,
можливо, не так очевидна, як моральність правил, що лише утримують
людину від порушення захищеної сфери інших. Зокрема,
серйозні проблеми виникають там, де відповідного колективного блага

бажають не всі або принаймні не значна більшість. Проте,
безперечно, в інтересах різних людей погодитися з застосуванням

примусового стягнення коштів також для цілей, які їх не

турбують, якщо інших так само примушуватимуть сприяти цілям,
бажаним для одних, але байдужим для інших. Хоча це виглядає

так, немовби людей приневолюють погоджати цілям, які їх не

цікавлять, правильніше буде дивитися на це як на різновид
обміну: бажання кожного, хто погоджується робити внески до

спільного фонду згідно з одностайними принципами за умови,
що його власні потреби в послугах фінансуватимуться з цього

фонду, задовольняються пропорційно до його внесків. Доки
людина може сподіватися на отримання з цього спільного фонду
послуг, більш вартісних для неї, ніж внесок, який їй довелося

зробити, в її інтересах підкорятися цьому примусові. Оскільки

стосовно багатьох колективних благ неможливо більш-менш точно

встановити, хто та якою мірою здобуває з них користь, то єдине,

чого ми можемо прагнути: аби кожен відчував, що в сукупності
всі колективні блага, що йому забезпечуються, принаймні варті
того внеску, якого від нього вимагають.

Коли йдеться про колективні блага, що задовольняють

потреби мешканців лише конкретного регіону чи місцевості, досягнення
цієї мети стає більш реальним, якщо доручити не центральній, а

місцевій владі не лише розподіл послуг, а й оподаткування. Якщо
в цій книжці заради лаконічності ми переважно говоримо про

* Див. Mancur Olson Jr, op.cit., а також кілька поважних праць на

цю тему Р.Г.Коуза.
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державу чи уряд в однині, наголошуючи на тому, що лише

державі має належати право примусового стягнення коштів, то це

не треба розуміти так, нібито ці повноваження мають бути
зосереджені в одному-єдиному центральному органі влади. Мені

здається, що для задовільної організації забезпечення

колективних благ це завдання треба делегувати насамперед місцевим і

регіональним органам влади. У рамцях цієї книжки нам навряд
чи вдасться розглянути всі аспекти протиставлення
централізації та децентралізації державної влади або унітарного
правління та федералізму. Ми можемо тут лише ще раз нагадати, що

наш наголос на примусі як монополії держави зовсім не

обов язково означає необхідності зосередити це право на примус у

єдиному центральному органі влади. Навпаки, делегування всіх

повноважень, які можна здійснювати на місцевому рівні, органам,
влада яких обмежується конкретною місцевістю, це, можливо,

найкращий спосіб гарантувати приблизно рівний розподіл
тягарів і вигід, що виникають внаслідок дій влади.

Упродовж наступного обговорення державного сектора треба
пам ятати насамперед про два моменти. Перше: всупереч

нерідкому мовчазному припущенню, той факт, що деякі послуги
мають фінансуватися шляхом примусових зборів, аж ніяк не

означає, що ці послуги мають і розподілятися державою. Після

вирішення проблеми фінансування часто виявляється більш

ефективним полишити організацію та керівництво наданням цих

послуг конкурентному підприємництву, поклавшися на відповідні
методи розподілу коштів, примусово зібраних поміж

виробниками, згідно з певними висловленими уподобаннями користувачів.
Професор Мілтон Фрідман розробив, наприклад, оригінальну
схему фінансування освіти за допомогою ваучерів, що видаються

батькам учнів для використання їх як повної або часткової

оплати послуг, наданих обраними ними школами, принцип, що

його можна застосовувати в багатьох інших сферах*.
Другий важливий момент, про який завжди треба пам ятати:

не лише тоді, коли йдеться про колективні блага як такі, а й коли

в деяких випадках тих «зовнішніх наслідків», що є складовою

результатів індивідуальної діяльності, йдеться про якийсь

різновид колективного блага (або колективної незручності чи

небезпеки), ми вдаємося до гіршого способу забезпечення цих послуг

через відсутність умов, потрібних для їх забезпечення більш

ефективними ринковими методами. Там, де висока ефективність
відповідних послуг зумовлюється їх виробництвом в умовах спон¬

* Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago, 1962).
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танного механізму ринку, цілком доцільно покластися на цей

механізм, тобто застосовувати примусовий метод

централізованого прийняття рішень лише для збору коштів, а організацію
виробництва цих послуг і розподіл наявних засобів поміж

виробниками полишити в міру можливості все ж таки силам

ринку. При цьому одним із вирішальних міркувань, якими ми маємо

керуватися, вдаючись до методу свідомої організації там, де це

потрібно для досягнення конкретних цілей, завжди має бути таке:

спосіб, у який ми робимо це, не повинен заважати

функціонуванню спонтанного ринкового порядку, від якого все ще залежить

задоволення багатьох інших і часто важливіших потреб.

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Якщо держава має виключне право на примус, це часто може

означати, що лише вона здатна забезпечувати певні послуги,
які мають фінансуватися за допомогою примусових зборів. Однак
це не обов язково означає, що право на забезпечення таких

послуг треба залишати за державою, якщо для цього можна

знайти інші засоби. Іноді хибно вважається, що прийняте
сьогодні розрізнення між державним і приватним секторами має

означати, нібито деякі послуги поза застосуванням правил гідної
поведінки закон має резервувати за державою. Це
невиправдано. Навіть якщо справді за певних обставин лише держава здатна

постачати ті чи інші послуги, це не дає підстави забороняти
приватним агентствам шукати способів забезпечення цих

послуг без застосування примусових повноважень, і навіть

важливо, аби спосіб забезпечення таких послуг державою не

виключав можливості їх забезпечення іншими. Можуть бути
знайдені нові способи зробити придатною для продажу

послугу, надання якої не можна було раніше обмежити лише колом

ладних платити за неї, і таким чином зробити ринковий метод

застосовним до сфер, в яких його раніше не можна було
застосовувати. Як приклад можна навести радіо: якщо будь-хто може
приймати передачі будь-якої станції, продаж якоїсь програми

конкретним користувачам неможливий. Але технічний

прогрес цілком міг би виявити можливість обмеження прийому
лише тими, хто користується конкретним обладнанням, і

уможливити функціонування ринку в цій сфері.
Отож те, що зазвичай називають державним сектором, не

слід тлумачити як сукупність функцій чи послуг,
зарезервованих за державою, а краще розглядати як певну окреслену
кількість матеріальних засобів, наданих у розпорядження дер¬

9 Хайєк Ф.А. 65
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жави для забезпечення послуг, здійснення яких від неї
вимагається. Для цього держава не потребує якихось особливих

повноважень окрім права на примусовий збір коштів згідно з

певним одностайним принципом, але в розподілі цих коштів

їй не слід надавати жодних особливих привілеїв вона має

підкорятися таким самим загальним правилам поведінки й

потенційній конкуренції, що й будь-яка інша організація.
Існування такого «державного сектора»*, що охоплює всі

людські й матеріальні ресурси, поставлені під контроль
держави, а також усі заклади та устаткування, призначені для

загального користування, створює проблеми регулювання, які
вирішуються сьогодні за допомогою законодавства. Однак «закони»,

які розробляються з цією метою, за своїм характером дуже
відмінні від тих універсальних правил поведінки, які ми досі
вважали за закон. Вони регулюють надання й використання

приватними особами таких державних засобів обслуговування,
як шляхи та численні інші комунальні послуги, що надаються

державою для загального користування. Потрібні для цього

норми, безперечно, матимуть характер радше організаційних норм,

спрямованих на досягнення конкретних результатів, аніж

правил гідної поведінки, що визначають межі приватних сфер, а їх

зміст зумовлюватиметься насамперед міркуваннями
ефективності та практичної доцільності, а не справедливості. Це справи

державного врядування, а не законодавства як такого; і хоча

держава, встановлюючи такі правила для користування

забезпечуваними нею послугами, має керуватися певними

загальними вимогами справедливості (наприклад, уникати свавільної

дискримінації), суттєвий зміст цих правил визначатиметься

насамперед міркуваннями доцільності чи ефективності послуг, які

вона має надавати.

Добрим прикладом таких правил -користування
державними закладами, що його часто, але хибно наводять як зразок

правил гідної поведінки, є «Правила дорожнього руху», тобто

ціла система транспортних норм. Попри те, що ці правила теж

мають форму правил поведінки, вони відрізняються від
універсальних правил гідної поведінки тим, що не визначають

приватних сфер і застосовуються не універсально, а лише в галузі
користування певними зручностями, що їх забезпечує держава.

(«Правила дорожнього руху», наприклад, не застосовуються до

руху транспорту в приватному парку, зачиненому для широкої
публіки).

* Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago, 1962).
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Попри безсумнівну необхідність таких спеціальних норм для

користування засобами обслуговування, що їх надає
населенню держава, не можна піддаватися існуючій тенденції
поширення цієї концепції регулювання на інші так звані громадські місця,

користування якими забезпечується на комерційній основі

приватним підприємництвом. Через те, що широкі верстви
населення запрошуються до користування приватними театрами,

фабриками, універмагами, спортивними майданчиками чи

спорудами загального призначення, ці об єкти не стають

громадськими місцями в строгому значенні слова. Безперечно, існують
переконливі аргументи на користь установлення одностайних

правил, за якими такі місця можна робити відкритими для

широкої публіки: вочевидь бажано, аби при вході до такого місця
людина могла покладатися на те, що в ньому виконуються певні

вимоги безпеки й охорони здоров я. Однак правила, що мають

дотримуватися у відкритих для загального користування
приватних закладах, належать до дещо іншої категорії, аніж

правила, встановлені для використання та провадження закладів,

створених і підтримуваних державою. їх зміст визначається не

призначенням закладу, а їх мета полягає лише в захисті людей,
які користуються цими засобами обслуговування: правила
повідомляють їм, на що вони можуть розраховувати в кожному

місці, яке вони відвідують із власними цілями, й що їм

дозволяється там робити. Окремий власник, звичайно, вільний

доповнювати ці правові вимоги до кожного місця, відкритого для

широкої публіки, своїми власними особливими умовами, на яких

він ладен приймати відвідувачів. І більшість спеціальних

правил, що встановлюються для користування тими чи іншими

послугами, наданими державою, належать до цього типу, а не до

загальних законів.

НЕЗАЛЕЖНИЙ СЕКТОР

«Державний сектор» слід уявляти собі не як низку цілей,
монополія на досягнення яких належить державі, а як низку

потреб, задоволення яких вимагається від держави, якщо не існує
можливості задовольнити їх краще в інші способи; про це

особливо важливо пам ятати в зв язку з іншим важливим

питанням, що його ми можемо торкнутися тут лише зовсім коротко.
Хоча державі інколи доводиться втручатися там, де ринок не

здатний забезпечити потрібної послуги, застосування
примусових повноважень держави для збору необхідних коштів часто

є не єдиною або принаймні не найкращою альтернативою. Воно
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може бути найефективнішим засобом забезпечення

колективних благ у тих випадках, коли ці блага потрібні більшості або

принаймні досить численній частині населення, аби вагомість

цієї потреби стала політично відчутною. Однак за всіх часів

існуватиме попит на численні послуги, що потрібні багатьом і

мають усі ознаки колективних благ, однак цікавлять лише
відносно невелику кількість людей. Велика заслуга ринку полягає в

тому, що він обслуговує меншість так само, як і більшість.

Існують деякі сфери, зокрема пов язані з так званими

«культурними» питаннями, де може виявлятися навіть сумнівним, чи треба
дозволяти поглядам більшості набувати переважного впливу
або чи можна не зважати на погляди невеликих груп, як це

відбувається, коли політична організація стає єдиним каналом

висловлення певних уподобань. Будь-які смаки й бажання

це спочатку неминуче смаки й бажання небагатьох, і якби їх

задоволення залежало від схвалення більшості, то багато з того,

що більшість може навчитися любити пост-фактум, стало би

взагалі їй недоступним.

Треба пам ятати, що задовго до того, як держава стала брати
участь у цих сферах, багато з загальновизнаних тепер
колективних потреб задовольнялися зусиллями патріотично
налаштованих людей або груп, які забезпечували засоби для досягнення

важливих, на їхню думку, громадських цілей. Заклади народної
освіти, загальнодоступні лікарні, бібліотеки, музеї, театри та

парки було вперше створено не державною владою. І хоча в тих

сферах, де приватні добродійники проклали путь, тепер багато

функцій перебрали на себе державні органи*, ще й досі існує
потреба в ініціативі для численних галузей, важливість яких

ще не здобула загального визнання й керівництво якими

неможливо чи недоцільно віддавати державі.
У минулому приклад такої діяльності подавали насамперед

церкви, потім особливо в англомовному світі різноманітні
заклади й фундації, приватні об єднання й незліченні приватні
доброчинні організації. Своїм походженням вони певною мірою
завдячували пожертвуванню великих приватних статків на різні
філантропічні цілі, але також і ідеалістам із невеликими

коштами, які присвячували свої організаційні та пропагандистські
здібності конкретній справі. Не може бути сумніву в тому, що

завдяки таким добровільним зусиллям було визнано численні

потреби й виявлено численні способи їх задоволення, що їх ми

* У Японії, однак, функціонування значної частини музеїв тощо

забезпечується завдяки приватній ініціативі.
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ніколи не могли б сподіватися від держави; у деяких сферах
доброчинна діяльність безперечно ефективніша й забезпечує
вихід тій цінній людській активності й почуттям, що інакше

залишилися б непробудженими. Жодному державному органові
не вдалося продумати та запровадити такої дієвої організації, як

«Анонімне лікування алкоголиків». На мою думку, місцеві

ініціативи з реконструкції дозволяють сподіватися на розв язання
нагальних міських проблем більше, ніж державні програми
«відродження міст»*. І таких успішних ініціатив було б набагато більше,
якби звичка з кожного приводу апелювати до уряду й

короткозоре прагнення одразу й скрізь застосовувати очевидні на даний
момент заходи не призводили так часто до суцільного
захоплення цього терену державою, чиї перші, нерідко незграбні, спроби
потім стають на перешкоді чомусь кращому.

Із цього погляду прийнятий поділ усієї цієї сфери на

приватний та публічний сектори дещо оманливий. Згідно з

переконливою аргументацією Р.Корнуела**, найважливіше для здоро¬

* Див. Martin Anderson, The Federal Bulldozer (Cambridge, Mass.,
1964) ; Jane Jacobs, The Economy of Cities (New York, 1969); Edward

C.Banfield, The Unheavenly City (Boston, 1970), Unheavenly City
Revisited (Boston, 1974).
** Richard C.Cornuelle, Reclaiming the American Dream (New York,

1965) . Корнуел завершує (p.40): «За умови цілковитої мобілізації
незалежного сектора він, на мою думку, здатний: (1) спонукати до
роботи кожного, хто хоче й може працювати; (2) покінчити з бідністю;
(3) виявити й розв язати сільськогосподарську проблему; (4)
забезпечити кожному належне медичне обслуговування; (5) зупинити
злочинність серед неповнолітніх; (6) відродити малі й великі міста й

перетворити позбавлені індивідуальності нетрі на людське

суспільство; (7) платити всім прийнятні пенсії; (8) замінити сотні постанов

уряду на більш ефективні принципи поведінки, рішуче
запроваджувані представниками кожної професії та пильною пресою; (9)
керувати всією дослідницькою діяльністю держави; (10) перетворити нашу
зовнішню політику на всесвітню кампанію за добробут і особисту
гідність людини; (11) забезпечити важелі ширшого розподілу
акціонерної власності; (12) припинити забруднення повітря й водних

ресурсів; (13) дати кожному потрібну, бажану й вигідну для нього

освіту; (14) гарантувати задоволення культурних і освітніх потреб кожному,
хто їх має; (15) ліквідувати расову сегрегацію. Незалежний сектор
здатний упоратися з цими надзвичайно складними завданнями. Але

дивно: що більшою ставала його потужність, то менше ми покладалися

на нього, доручаючи дедалі більше звичайних завдань урядові». Я

відтворюю тут цю знаменну заяву, аби схилити якомога більше читачів

звернутися до цієї несправедливо забутої книжки.
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вого суспільства зберегти між комерційним і державним

секторами ще й третій, незалежний, який нерідко може й

повинен більш ефективно забезпечувати те, що зараз, на нашу думку,
має забезпечуватися державою. Адже такий незалежний

сектор міг би в безпосередній конкуренції з державою за

обслуговування населення значно пом якшити найсерйознішу
небезпеку, пов язану з державною діяльністю: створення монополії з

усіма повноваженнями й неефективністю, властивими для

монополії. Зовсім неправда, що «альтернативи державному вряду-
ванню не існує», як стверджує Дж.К.Гелбрайт*. Нерідко вона

існує, і принаймні в США люди завдячують їй набагато більшим,
аніж усвідомлюють. Розвиток цього незалежного сектора та його

можливостей у багатьох галузях є єдиним способом
відвернути небезпеку цілковитого опанування суспільного життя

державою. Р.Корнуел показав цей спосіб, і той оптимізм, з яким

він дивиться на можливі досягнення незалежного сектора за

умови свідомого сприяння й розвитку, хоча й може здаватися

спочатку ілюзорним, є зовсім не надмірним. На мою думку, його

книжечка на цю тему містить одну з найперспективніших
розробок політичних ідей за останні роки.

Реальні й потенційні досягнення цього незалежного

сектора могли б стати дуже вдалою ілюстрацією до однієї з чільних

позицій, обстоюваних у цій книжці, однак оскільки наша мета

полягає передусім у розробці ефективних обмежень

державних повноважень, ми можемо приділити цим досягненням лише

побіжну увагу. Я бажав би детальніше зупинитися на цій темі,
навіть якби це було лише спробою втовкмачити той факт, що

турбота про інтереси громади не завжди має означати потребу
в підтримці з боку держави. Однак я не можу надто

відхилятися від головної теми цього розділу тих службових функцій,
які держава може з користю виконувати, а не тих, які їй не

треба на себе перебирати.

ОПОДАТКУВАННЯ Й ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Міра зацікавленості людей у тих чи інших послугах,

забезпечуваних державою, буває дуже відмінною; ймовірність
справжньої згоди між ними може стосуватися лише обсягу таких

послуг, за умови, що кожен може сподіватися на приблизну рівність
отриманих ним послуг сплаченим ним податкам. Це, як ми

бачили, треба тлумачити не як згоду кожного оплачувати вартість

* J.K.Galbraith, The Affluent Society (Boston, 1969).
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усіх державних послуг, а як його згоду платити згідно з

одностайним принципом за ті послуги, що їх він отримує за рахунок
спільного фонду. Отже, визначати загальний обсяг державного

сектора має саме прийняття рішень на рівні оподаткування.
Однак якщо досягти розумного рішення щодо послуг, які

мають надаватися державою, можна лише шляхом згоди

стосовно загального обсягу державних послуг, тобто згоди щодо

загальної сукупності ресурсів, які треба доручити державі, то з

цього випливає, що кожний громадянин, голосуючи за ті чи інші

витрати, має усвідомлювати, що йому доведеться взяти на себе

якусь заздалегідь визначену частку цих витрат. Між тим уся

практика державних фінансів розвивалася в намаганнях

перехитрувати сплатника податків, спонукати його платити більше,
ніж він усвідомлює, та змусити його погоджуватися з витратами
в переконанні, що платити за них доведеться комусь іншому.
Навіть у теорії державних фінансів для визначення принципів
оподаткування висувалися всі можливі міркування за винятком

одного мабуть, найважливішого в демократичній державі: що
процедура прийняття рішення має призводити до розумного
обмеження обсягу державних витрат. Це передбачає завчасне

визначення принципів розподілу тягаря поміж людьми, аби кожний,
хто голосує за конкретні витрати, усвідомлював, що йому
доведеться зробити свій внесок до них у встановленому розмірі, а

отже, мав змогу порівняти вигоди з витратами.

Проте від самого початку головною турботою державної
фінансової системи було забезпечення збору найбільших коштів

із найменшим опором, а на те, що мало бути головним

міркуванням, аби метод збору коштів діяв як контроль за

загальними витратами, майже не зважалося. Між тим спосіб

оподаткування, який сприяє переконанню, що «за це заплатить хтось

інший», разом із визнанням принципу, за яким будь-яка більшість

має право оподатковувати меншість згідно з правилами, які до

неї самої не застосовуються (як у будь-якій загальній прогресії
податкового тягаря), мають призводити до сталого зростання

державних витрат понад реальні бажання людини. Розумне й

відповідальне вирішення проблеми обсягу державних витрат
шляхом демократичного голосування передбачає, що під час

голосування з кожного рішення люди знають, що їм доведеться

брати участь у конкретній витраті. Коли людям, згодним із

якоюсь статтею витрат, невідомо, що їм доведеться за неї платити,

й питання полягає радше в тому, на кого можна перекласти
цей тягар, і коли внаслідок цього більшість відчуває, що її рішення
стосуються витрат, які оплачуватимуться з кишень інших лю¬
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дей, результатом стає те, що не витрати узгоджуються з

наявними коштами, а доводиться шукати засоби забезпечення

поповнення витрат, визначених без урахування коштів. Цей
процес призводить зрештою до такої загальної позиції, коли

політичний тиск і примушення інших вважається за

найдешевший спосіб оплачування більшості бажаних послуг.
На розумне вирішення питання обсягу державних витрат

можна сподіватися лише в тому разі, якщо принципи, за якими

оцінюється внесок кожної людини, гарантують, що в

голосуванні щодо будь-якої статті витрат вона зважатиме на затрати,
а отже тільки тоді, коли кожний учасник голосування

усвідомлює, що йому доведеться брати участь у всіх витратах,
схвалених ним згідно з якимось установленим правилом, але він не

може наказувати робити будь-що за рахунок когось іншого.

Наслідком тенденції державного сектора до поступового й

нескінченного розширення стало (майже сто років тому)
формулювання «закону зростання державних витрат»*. У деяких

країнах, наприклад у Великій Британії, це зростання зараз до-

сягло рівня, коли частка національного доходу, контрольована
державою, перевищує 50 відсотків. Це лише один із наслідків
властивої існуючим інститутам схильності до експансії

державного механізму, і ми навряд чи можемо сподіватися на щось

інше в системі, де спочатку встановлюються «потреби», а потім

виділяються кошти рішенням людей, які здебільшого

перебувають у полоні ілюзії, що забезпечувати надходження цих

коштів доведеться не їм.

Хоча є певні підстави вважати, що з підвищенням
загального добробуту та густоти населення частка всіх тих потреб, які

можна задовольнити лише колективними діями, зростатиме й

надалі, навряд чи є причини гадати, що та частка, яку вже конт¬

* Adolf Wagner, Finanzwissenschaft (1873; 3rd edn. Leipzig, 1883),
Part I, p.67; порівн. H.Timm, «Das Gesetz der wachsenden Staatsaufgaben»,
Finanzarchiv, N.F.21, 1961, а також H.Timm/ R.Haller (eds.), Beitrage
zur Theorie der dffentlichen Ausgaben. Schriften des Vereins fur
Sozialpolitik, N.F.47, 1967. Щодо примусової діяльності держави було
справедливо сказано, що ми маємо бути вдячні за те, що не отримуємо
стільки керівництва, скільки оплачуємо; однак стосовно послуг, які

надаються державою, слушним буде, напевно, протилежне
твердження. Звичайно, обсяг державних витрат взагалі не є мірилом вартіс-
ності послуг, реально забезпечуваних державою. Технічна необхідність

оцінки державних послуг в усіх статистиках національного доходу за

їх вартістю дає, мабуть, цілком хибну картину реальних розмірів внеску

держави до потоку надаваних населенню послуг.
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ролюють органи державної влади, особливо центральні, може

сприяти ощадливому використанню ресурсів. Ті, хто підтримує
такий розвиток подій, як правило, випускають із уваги, що

кожний крок у цьому напрямку означає дедалі більшу
трансформацію спонтанного порядку суспільства, що обслуговує мінливі

потреби окремих людей, в організацію, яка здатна

обслуговувати лише конкретний набір цілей, визначених більшістю або

дедалі більше, оскільки ця організація стає надто складною для

розуміння звичайних виборців, бюрократією, якій

доручається розподіл цих засобів.

Останнім часом всерйоз стверджувалося, що існуючі
політичні інститути мають наслідком незадовільне забезпечення з

боку державного сектора*. Мабуть, деякі з тих послуг, що
мають надаватися державою, справді забезпечуються неналежним

чином. Проте це не означає, що вся сукупність державних
витрат надто мала. Цілком може бути, що, перебравши на себе

забагато завдань, уряд забуває про деякі з найважливіших.

Схоже, однак, що внаслідок теперішнього характеру процедури
визначення частки ресурсів, які мають доручатися урядові, більш

імовірно, що підсумок уже набагато більший, ніж це

схвалюється чи навіть усвідомлюється більшістю людей. Це цілком

підтверджують результати різноманітних соціологічних

опитувань, останнє з яких, проведене у Великій Британії, виявило, що

близько 80 відсотків представників різних категорій і вікових

груп населення бажають зниження й лише 5 відсотків кожної
вікової групи збільшення ставки прибуткового податку,
тобто єдиного тягаря, щодо розміру якого в них було нібито

правильне уявлення**.

БЕЗПЕКА

Нам немає потреби дуже детально зупинятися тут на

другому позасумнівному завданні держави, яке довелося б

виконувати навіть у «мінімальній державі»: захисті від
зовнішнього ворога. Про нього, так само як і про всю царину зовнішніх

стосунків, варто нагадати лише як про свідчення масштабів

сфери тієї урядової діяльності, яку неможливо суворо
зобов язати загальними правилами (і навіть неможливо піддати ефек¬

* J.K.Galbraith, op. cit.; див. також Anthony Downs, «Why Government

Budget is too Small in a Democracy», World Politics, vol.12, 1966.

** Див. Arthur Seldon, Taxation and Welfare, I.E.A. Research

Monograph No. 14 (London, 1967), зокрема таблиця на c.18.
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тивному керівництву з боку представницьких зборів), у цій

діяльності виконавчій владі мають надаватися широкі
дискреційні повноваження. Тут, мабуть, треба нагадати, що саме

бажання зміцнити центральну державну владу в її стосунках
з іншими країнами завжди мало наслідком доручення їй

також інших завдань, які, можливо, ефективніше виконувалися б

регіональними чи місцевими органами влади. Головною

причиною поступової централізації урядових повноважень

завжди була загроза війни.

Однак небезпека зовнішніх ворогів (чи, можливо,

внутрішнього заколоту) це не єдина небезпека для всіх членів

суспільства, з якою здатна ефективно впоратися лише організація
з повноваженнями на застосування примусу. Мало хто

сумніватиметься в тому, що лише така організація здатна подолати

наслідки таких природних лих, як урагани, повені, землетруси,
епідемії тощо, й виконати заходи, спрямовані на запобігання цим

катастрофам чи виправлення їх наслідків. Ми кажемо про це

знову лише для того, аби нагадати про другу причину
важливості контролювання державою матеріальних засобів, які вона

значною мірою вільна використовувати на власний розсуд.

Існує, однак, ще одна категорія спільного ризику, щодо якої

потреба в урядових діях донедавна не була загальновизнаною й

у якій внаслідок розриву зв язків місцевої спільноти та

розвитку надзвичайно мобільного відкритого суспільства дедалі більша

кількість людей втрачає тісні зв язки з тими чи іншими групами,
на допомогу й підтримку яких вони могли б розраховувати в

разі лиха. Проблема тут насамперед полягає в долі тих, хто з

різних причин не може заробити собі на життя в умовах ринку:

хворих, старих, людей з фізичними чи розумовими вадами, вдов

та сиріт тобто всіх, хто страждає від несприятливих обставин.

Такі прикрощі можуть трапитися з кожним, і більшість людей не

здатні надійно захистити себе від них, тимчасом як суспільство,
що досягло певного рівня добробуту, може собі дозволити
забезпечення такого захисту для всіх.

Гарантія певного мінімального доходу для кожного, тобто

певний рівень, нижче якого не опуститься жодна людина, навіть

якщо вона не здатна забезпечити себе сама, видається не лише

цілком законним захистом від спільного для всіх ризику, а й

необхідною складовою «великого суспільства», де окрема
людина більше не може претендувати на допомогу з боку членів

тієї невеличкої групи, в якій вона народилася. Система, яка має

за мету спокусити широкі маси кинути ту відносну безпеку, що
її забезпечувало їм членство в маленькій групі, може невдовзі
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спричинити велике незадоволення та бурхливу реакцію, коли ті,
хто спочатку користувався її благами, виявлять, що залишилися

без допомоги, втративши (не з власної провини) спроможність
заробляти собі на життя*.

На жаль, намагання гарантувати одностайний мінімум
кожному, хто не може забезпечити себе сам, стало пов язуватися з

цілком відмінними цілями: гарантуванням «справедливого»

розподілу доходів, що, як ми бачили, веде до намагання

гарантувати окремим людям збереження того життєвого рівня, якого

вони досягли. Звичайно, така гарантія була би привілеєм, якого

не можна надати всім; він надавався б лише декому й лише за

рахунок погіршення перспектив решти. Коли потрібні для

цього кошти збираються шляхом загального оподаткування, це

навіть спричиняє ненавмисний ефект зростання нерівності
понад ту міру, що є необхідною умовою функціонування ринкової
системи, бо на відміну від випадків забезпечення такої
допомоги старим, інвалідам і утриманцям чи то роботодавцем (як
складової трудового договору, тобто різновиду відкладеного

платежу), чи то шляхом добровільного або примусового
страхування, тут немає відповідного зменшення винагороди при
отриманні людиною більш вартісних послуг. Внаслідок цього стала

виплата цього вищого доходу з державних фондів після

припинення надання цих послуг становитиме чистий додаток до більш

високого прибутку, ніж було зароблено в умовах ринку.
Навіть визнання претензій кожного громадянина чи

мешканця якоїсь країни на певний мінімальний життєвий рівень,
залежний від середнього рівня добробуту в цій країні, означає

визнання якогось колективного права власності на ресурси цієї

країни, що несумісно з ідеєю відкритого суспільства й

спричиняє серйозні проблеми. Цілком очевидно, що мине ще багато

часу, перш ніж стане можливо забезпечити всім і скрізь
належний і одностайний рівень життя або принаймні заможніші

країни погодяться гарантувати своїм громадянам не вищий
життєвий рівень, аніж це можливо для всіх людей взагалі.

Однак надання громадянам окремих країн гарантій мінімального

рівня життя, вищого за загальний, створює для них привілеї і

робить необхідними певні обмеження вільного пересування
людей через кордони. Є, звичайно, й інші причини того, що такі

обмеження здаються неуникними, доки існують певні відмінності

*
Щодо факту існування в усіх розвинутих європейських державах,

навіть у розпалі так званого періоду laissez faire, засобів підтримки
бідних, див. том 2, прим, на с. 185.
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національних чи етнічних традицій (особливо відмінності в

народжуваності), які, в свою чергу, навряд чи зникнуть за

умови обмеження міграції. Ми мусимо дивитися правді в очі: тут
ми натрапляємо на межу загального застосування ліберальних
принципів політики, межу, існування якої роблять
невідворотним реальні факти теперішнього світу. Ця межа не становить

фатальної вади нашої аргументації, оскільки означає лише, що

ліберальні принципи, зокрема толерантність, можна послідовно

застосовувати лише до тих, хто сам їм підкоряється, й не

завжди можливо поширювати на тих, хто цих принципів не поділяє.
Те саме стосується й деяких моральних принципів. Тож такі

неминучі винятки із загального правила не виправдовують
аналогічних винятків у тій сфері, де держава має можливість

послідовно дотримуватися ліберальних принципів.
Ми не можемо тут розглянути жодної з технічних деталей

належної організації механізму «соціальної безпеки», яка не

зруйнує ринкового порядку й не завадить засадничим

принципам особистої свободи. Таку спробу вже було зроблено з іншої

нагоди*.

ДЕРЖАВНА МОНОПОЛІЯ НА ПОСЛУГИ

Існують дві важливі галузі послуг, у яких держава такий

тривалий час претендувала на монополію (або прерогативу),
що вона стала вважатися за неминучий і природний атрибут
державної влади, попри те, що цю монополію було
запроваджено не заради вигоди населення й вона зовсім не сприяла цій

вигоді. Йдеться про виключне право держави на грошову
емісію та надання поштових послуг. Його було запроваджено не

заради кращого обслуговування населення, а виключно задля

збільшення повноважень держави. Внаслідок цього населення

не тільки обслуговується гірше, ніж це могло б бути за інших

обставин, але й зазнає (принаймні в тому, що стосується

грошей) небезпеки й ризику в своїх повсякденних зусиллях
заробити на життя ризику, невід ємного від політичного

контролю за грошима, й люди швидко виявили б спосіб запобігти йому,
якби тільки їм це дозволили.

Якщо говорити про поштову монополію (у США вона

стосується лише доставки листів), то досить зазначити, що

причина її існування та єдине виправдання це бажання уряду кон¬

* Див. мою книжку The Constitution of Liberty (London/Chicago,
1960), chapter 19.
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тролювати спілкування між громадянами*. Поштову
монополію було створено не урядом, він просто перебрав на себе те,

що забезпечувалося приватним підприємництвом. Аж ніяк не

гарантуючи кращої якості зв язку або принаймні більших

доходів державі, ця монополія останнім часом відзначається
сталим занепадом у всьому світі й стає не лише дедалі більшим

тягарем для платників податків, а й серйозною перешкодою
для бізнесу. Адже, виявивши, що держава найбезпорадніший
із роботодавців, профспілки в державних організаціях і

підприємствах отримали широкі можливості шантажувати всіх і

кожного, паралізуючи громадське життя. Однак навіть якщо

залишити осторонь страйки й таке інше, дедалі більша неефективність
державних поштових послуг стає реальною перешкодою для

ефективного використання ресурсів. Сюди можна додати й усі
інші заперечення проти політики експлуатації різних
«громадських незручностей» у галузях транспорту, зв язку та

енергопостачання як державних монополій, що їх ми розглядатимемо
пізніше.

Що стосується проблеми належних монетарних заходів, то

вона надто велика й складна, аби обговорювати її повною мірою
в даному контексті**. Для того щоб збагнути все, що з нею

пов язано, треба позбавитися глибоко вкорінених звичок і

заново обмислити велику частину монетарної теорії. Якби

скасування цієї монополії держави призвело до загального

користування кількома рівноправними валютами, це само по собі було
би певним удосконаленням будь-якої державної грошової
монополії, зловживання якою завжди спрямовувалося на обман

громадян; однак його головною метою було б накладення дуже

потрібної дисципліни на державну емісію грошей шляхом

загрози її заміни на більш надійну. У цьому разі пересічний
громадянин мав би змогу все ж таки в своїх повсякденних

справах користуватися не тим різновидом грошей, який йому зараз

добре відомий, а тим, якому він нарешті міг би довіряти. Це
позбавило б державу не лише одного з головних засобів за-

* Див. R.H.Coase, «The British Post Office and the Messenger
Companies», Journal of Law and Economics, vol.IV, 1961, а також заяву

генерального секретаря Британського союзу поштових працівників,
зроблену в Борнмуті 24 травня 1976 р. і відтворену наступного дня

в лондонській «Тайме»: «Уряди обох політичних орієнтацій звели

колись велику державну службу до рівня об єкта жартів у мюзик-

холах» .

** Див. мою книжку Denationalization of Money (Institute of

Economic Affairs, 2nd edn., London, 1978).
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шкодження економіці й обмеження свободи людей, а й однієї з

головних причин її постійної експансії. Безглуздо гадати,

нібито уряд завжди має «захищати» гроші, що мають обіг у країні,
від будь-якої загрози (за винятком їх підроблення,
забороненого, як і всяке шахрайство, звичайними нормами права), окрім
тієї, що походить від самого уряду: гроші мають захищатися

насамперед від держави. Експортери валюти чи постачальники

іншого роду грошей, проти яких відповідальні політики вправно

спрямовують обурення народу, насправді є найкращими
охоронцями його інтересів, і якщо дозволити їм вільно займатися своїм

ремеслом, вони примусять уряд постачати доброякісні гроші.
Валютний контроль тощо лише допомагає урядові
продовжувати його негідну практику змагання на ринку з громадянами за

ресурси, заощаджуючи гроші, виготовлені з цією метою.

Наполегливо виплекуваний міф про необхідність
одностайного типу грошей чи законного платіжного засобу в межах

конкретної території не має під собою жодних підстав.
Можливо, колись держава виконувала корисну функцію, засвідчуючи
вагу й чистоту монет, хоча навіть це робилося солідними
купцями принаймні так само надійно й чесно. Однак коли князі

стали вимагати прерогативи на карбування монет, це було
продиктоване бажанням здобути вигоду від мита на золото при карбуванні
монет і донести своє зображення до найвіддаленіших куточків
своєї території, аби показати її мешканцям, кому вони мають

підкорятися. Ці князі та їхні спадкоємці безсоромно
зловживали цією прерогативою як знаряддям влади та шахрайства.
Пізніше механічного перенесення прав, пов язаних із

карбуванням монет, на сучасні форми грошей вимагали виключно як

владного й фінансового інструменту, а не внаслідок будь-якої
переконаності в тому, що це послужить на користь народові.
У 1694 р. британський уряд надав Банку Англії монополію

(трохи обмежену) на емісію банкнот не заради загального

блага, а тому, що той заплатив за це. І хоча ілюзія, нібито державна
монополія забезпечила б країнам кращі гроші, ніж ринок,
зумовлювала відтоді весь розвиток монетарних інститутів,
незаперечний факт полягає в тому, що скрізь, де здійснення цього

права не обмежувалося такими автоматичними механізмами, як

золотий стандарт, ним зловживали задля обману людей.
Дослідження історії грошей свідчить: про жодний із урядів, що мали

безпосередній контроль за грошовою масою, не можна з

упевненістю сказати, що він протягом якогось часу не зловживав

цим. Ми не отримаємо пристойних грошей доти, доки хтось

інший не матиме змоги пропонувати нам кращі гроші, ніж чер¬
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говий уряд. Якщо практиці розкрадання не запобігти шляхом

негайної зради населення офіційній валюті, уряди знов і знов

підштовхуватиме до такої практики хибне переконання, нібито

вони можуть, а відтак і мусять, забезпечувати повну зайнятість

за допомогою грошових маніпуляцій, що навіть наводилося як

підстава нашої безповоротної приреченості «плановій»,
«керованій» чи «регульованій» економіці. Тимчасом досвід ще раз

підтвердив, що саме інфляційна політика, до якої вдаються

уряди, спричиняє хворобу, яку вони намагаються вилікувати; адже

можливість тимчасового зменшення безробіття досягається лише

ціною набагато більшого безробіття згодом.

Схожі міркування стосуються й монополій на надання інших

послуг, що їх може успішно забезпечувати держава, особливо

органи місцевого самоврядування; будь-який монополіст, однак,

швидше за все зловживатиме цим або буде фактично
змушений зловживати. Найнебезпечніше зловживання тут пов язане

не з тим, чого найбільше побоюється населення

призначенням грабіжницьких цін, а навпаки з політичним

примушуванням до неощадливого використання ресурсів. Монополії у сфері
транспорту, комунікації та енергопостачання, які не лише

перешкоджають конкуренції, а й роблять неминучими політично

зумовлені тарифи, що встановлюються на підставі гаданих

міркувань справедливості, несуть головну відповідальність за такі явища,
як надмірне розростання міст. Уникнути цього, звичайно,
неможливо, якщо вважати, що кожний, хоч би в якому віддаленому й

неприступному місці він вирішив жити, має законне право на

обслуговування незалежно від витрат, за тими самими цінами,
що й той, хто живе в центрі густонаселеного міста.

З іншого боку, здоровий глузд вимагає, аби уряд як

найбільший марнотрат і інвестор, діяльність якого не може керуватися
лише прибутковістю й який у фінансовій сфері значною мірою
є незалежним від стану ринку капіталу, в міру можливості

розподіляв свої витрати в часі в такий спосіб, аби втрутитися
в разі зниження приватних інвестицій і таким чином

використати ресурси для державного інвестування з щонайменшими

витратами та найбільшою користю для суспільства. Причини
того, що цим старим рецептом насправді так рідко
користувалися (причому анітрохи не ефективніше тоді, коли це увійшло
в моду, ніж тоді, коли цей спосіб підтримували лише кілька

економістів), мають політичний та адміністративний характер.
Для того щоб спричинити потрібні зміни в темпах державного

інвестування досить швидко для стабілізуючого ефекту, а не зі

звичайними зволіканнями, від яких лиха більше, ніж добра, зна¬
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добиться так спланувати всю урядову інвестиційну програму,
аби швидкість її виконання можна було збільшувати чи

зменшувати негайно. Для цього треба встановити певний середній
темп усіх капіталовитрат держави на тривалий період п ять

чи сім років, із умовою, що це буде лише середня швидкість.

Якщо ми назвемо це «швидкістю 3», то на центральному

напрямку всім відомствам доведеться тимчасово збільшувати її

на 20 40 відсотків до «швидкості 4» чи «швидкості 5» або на

20 40 відсотків знижувати до «швидкості 2» чи «1». Кожне

відомство чи галузь знатимуть, що пізніше їм доведеться

надолужувати це збільшення чи зменшення й намагатися

перекласти основний тягар цих змін на ті види діяльності, де пов язані з

такими варіаціями витрати були найменшими, й зокрема на ті,
де можна найбільше виграти від пристосування до тимчасового

надлишку чи дефіциту робітників та інших ресурсів. Навряд
чи треба говорити, як важко було б ефективно здійснити таку

програму, як далеко нам ще до того типу урядового механізму,
який потрібен для цього завдання.

ІНФОРМАЦІЯ ТА ОСВІТА

Це галузь, якої ми теж можемо торкнутися тут лише

коротко. Ширше трактування цієї теми читач знайде в одній із моїх

попередніх праць*.
Між інформацією та освітою, звичайно, немає чіткої межі.

Щодо надання обох за рахунок держави існує схожа

аргументація, однак не зовсім така, як у випадку громадських благ.

Хоча інформацію та освіту можна продавати окремим людям, ті,
хто не має ані першої, ані другої, часто не усвідомлюють, що

здобуття цих речей було б їм на користь; однак володіння ними

може виявлятися корисним для інших. Це цілком очевидно,

коли йдеться про знання, які повинні мати люди, аби

підкорятися законові й брати участь у демократичних процедурах
державного врядування. Але й ринковий процес, хоча він є одним

із найефективніших інструментів передачі інформації, також

функціонуватиме більш ефективно за вільного доступу до

певних видів інформації. Корисні знання, здатні допомогти людям

у їхніх зусиллях, накопичуються також принагідно, в процесі
державного врядування, тобто можуть набуватися лише

урядом; це інформація, що міститься в статистиці, земельних

реєстрах тощо. Крім того, багато колись набутих знань за своїм

* Див. The Constitution of Liberty (London, 1960), chapter 24.
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характером уже не становлять дефіцитного товару, і їх можна

зробити загальнодоступними за частку у витратах того, хто

здобув їх першим. Це не завжди вагомий аргумент на користь

доручення розподілу цієї інформації уряду: для нас, безперечно,
небажано, аби держава посідала панівне становище в

розповсюдженні новин, і надання в деяких країнах монополії на

радіомовлення урядам є, мабуть, одним із найнебезпечніших

політичних рішень нашого часу.
Однак попри те, що часто виникають великі сумніви, чи є

уряд найдієвішим органом для розповсюдження будь-якого
конкретного виду інформації, попри небезпеку, пов язану з

неможливістю кращого виконання цієї функції внаслідок привласнення її

державою, все ж таки важко довести, що державі взагалі не

можна втручатися в цю сферу. Проблема в тому, в якій формі та

якою мірою вона має забезпечувати такі послуги.
Стосовно освіти головний аргумент на користь участі в

цьому держави полягає в тому, що діти ще не є

відповідальними громадянами, вони не можуть знати, що їм потрібно, й не

здатні управляти ресурсами, які можуть присвятити
набуванню знань, а батьки не завжди спроможні чи ладні вкласти стільки

грошей в освіту своїх дітей, аби прибутки з цього невідчутного
капіталу відповідали прибуткам із матеріального капіталу. Цей
аргумент стосується лише дітей і неповнолітніх. Однак він

доповнюється ще одним міркуванням, застосовним і до дорослих:
освіта може пробуджувати в тих, хто її здобуває, здібності, яких

вони не усвідомлювали. Тут також часто трапляється, що
людина здатна з власної ініціативи розвивати свої потенційні
можливості лише за умови допомоги на першому етапі.

Переконлива аргументація на користь державного

фінансування принаймні загальної освіти не означає, однак, що

держава має й керувати цією освітою, тим більше отримувати
монополію на неї. Принаймні в тому, що стосується загальної,
а не вищої спеціальної освіти, згадана вище пропозиція
професора Мілтона Фрідмана щодо надання батькам ваучерів,
якими вони можуть платити за навчання своїх дітей в школах за

власним вибором, здається набагато привабливішою, ніж

існуюча система. Хоча можливість вибору довелося б обмежити

рядом шкіл, що відповідають певним мінімальним критеріям, а

вартість ваучерів цілком покривала би плату за навчання лише

в деяких із цих шкіл, ця система мала б значну перевагу над

школами, що керуються державними органами, бо дозволяла би

батькам сплачувати додаткову вартість обраної ними

конкретної форми освіти. У спеціальному, професійному навчанні, де
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проблеми виникають після досягнення студентами віку
відповідальності за свої вчинки, альтернативні й, мабуть, кращі
можливості пропонує система студентських позик, що підлягають

поверненню з гарантованих таким навчанням майбутніх високих

заробітків. Приклад такої системи становить започаткований

Річардом Корнуелом Об єднаний фонд допомоги студентам*.

ІНШІ ПРИНЦИПОВІ ПИТАННЯ

Кілька інших поважних проблем, що потребують
обговорення навіть у поверховому огляді сфери легітимної державної
політики, ми можемо тут, на жаль, лише згадати. Одна з них

це проблема сертифікації державою чи ще кимось якості

деяких товарів та послуг, що може включати щось на зразок

ліцензування окремих видів діяльності державою. Навряд чи

можна заперечувати, що вибір споживача значно полегшується, а

функціонування ринку поліпшується, коли нефахівцю
забезпечується можливість розпізнати наявність певних якостей у
речей або певного хисту в тих, хто пропонує послуги, хоча зовсім

не самозрозуміло, що потрібного для цього довірою може

користуватися лише держава. Безперечно, допомагають розумному
вибору, а інколи навіть можуть бути цілком необхідні для нього

будівельні норми, норми якості харчових продуктів,
сертифікація певних професій, обмеження продажу деяких небезпечних

товарів (наприклад, зброї, вибухових речовин, отрут, наркотиків),
а також певні правила безпеки й охорони здоров я, передбачені
для виробничих процесів і таких громадських закладів, як

театри, спортивні споруди тощо. Відповідність товарів,
пропонованих для споживання населенню, певним мінімальним

стандартам гігієни (наприклад, відсутність трихінів у свинині чи

туберкульозних паличок у молоці), або наявність необхідної
компетенції у людини, що претендує, наприклад, на звання

лікаря, найефективніше гарантується певними загальними

правилами, що застосовуються до всіх, хто постачає відповідні товари
чи послуги. Чи досить загальнозрозумілого способу
характеристики таких товарів і послуг або ж треба дозволяти продаж
лише сертифікованих таким чином товарів це лише

питання практичної доцільності. Для дотримання принципу
верховенства права та для функціонування ринкової системи треба
лише, щоб кожний, хто відповідає встановленим стандартам, мав

* Див. Richard C.Cornuelle, Reclaiming the American Dream (New
York, 1965).
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право вимагати необхідної сертифікації, а це означає, що

контроль з боку дозвільних органів не може застосовуватися для

регулювання постачання.

Особливі труднощі спричиняє проблема регулювання

експропріації, тобто примусового відчуження права, мабуть,
потрібного державі для виконання деяких із її корисних функцій.
Принаймні для забезпечення надійної системи комунікацій таке

право вочевидь необхідне й за всіх часів воно справді
надавалося органам державної влади як «право держави на

примусове відчуження приватної власності»*. Якщо надання таких

повноважень суворо обмежується випадками, які можна визначити

загальними нормами права, якщо забезпечується виплата чи

компенсація повної вартості відчуженої власності, а рішення
адміністративних органів підлягають контролю з боку
незалежних судів, такі повноваження не становлять серйозної
перешкоди для функціонування ринку чи принципів
верховенства права. Однак не можна заперечувати, що конфлікт тут
виникає в першу чергу між основоположними принципами

ліберального ладу й тим, що видається позасумнівними потребами
державної політики, і ми досі не маємо надійних теоретичних
принципів для задовільного розв язання проблем, що

виникають у цій сфері.
Мабуть, існують також окремі сфери, в яких держава ще не

забезпечила приватній особі захисту, потрібного їй, аби

прямувати до своїх цілей найефективнішим і найкориснішим для

спільноти чином. Однією з найважливіших сфер, на мою думку,
є захист недоторканності й таємності приватного

життя-, ця проблема набула гостроти лише внаслідок сучасного
росту густоти населення, й досі жодна держава не спромоглася
встановити щодо цього належні норми й забезпечити їх

дотримання**. Я вважаю однією з важливих умов повної свободи

* Див. F.A.Mann, «Outlines of a History of Expropriation», Law

Quarterly Review, 75, 1958.
* Див. Alan F.Westin, Privacy and Freedom (New York, 1968). Об¬

грунтованість моїх побоювань, висловлених в книжці The Constitution

of Liberty (p.300) щодо впливу загальнонаціональної служби охорони

здоров я на свободу приватної особи, прикро підтвердила стаття Д.Гул-
да «До дідька медичну таємницю!» в газеті New Statesman від 3

березня 1967 р., де автор пише: «Теоретично наші медичні карти мають

надсилатися до Міністерства охорони здоров я, скажімо, раз на рік, аби

ввести в комп ютер усю інформацію, що в них міститься. Більше

того ці карти мають містити відомості про наші колишні й теперішнє
місця роботи, про наші подорожі, наших родичів, наші звички
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визначення меж таких теренів, де людина захищена від

надмірної цікавості своїх сусідів або навіть представників
громадськості наприклад, преси.

І нарешті, ми мусимо ще раз нагадати читачеві: для того

щоб скоротити обговорення цих проблем до розумних
масштабів, нам довелося розглядати їх в рамцях унітарного,
централізованого державного врядування. Однак наш загальний підхід

дозволяє зробити, зокрема, один дуже важливий висновок:

доцільність передачі багатьох із цих функцій державної влади

регіональним чи місцевим органам врядування. Адже багато

що свідчить на користь того, аби обмежити завдання будь-якої
вищої влади забезпеченням правопорядку поміж усіма людьми,

організаціями та місцевими органами влади й полишити

надання будь-яких реальних послуг меншим урядовим організаціям.
Більшість обслугових функцій держави, мабуть, можна було б

виконувати та контролювати набагато ефективніше, якби ці

місцеві органи влади мали змагатися за постійних мешканців

згідно з законом, якого вони не здатні змінити. Саме прикра
необхідність зміцнення центральних органів влади задля захисту

від зовнішнього ворога спричинила зосередження в одних

руках двох різних завдань: встановлення загальних правил і

надання конкретних послуг, внаслідок чого ці функції дедалі більше

сплутуються.

палити та пити й конкретні уподобання щодо цього, про фізичні
вправи, якими ми займаємося, нашу вагу та зріст, навіть, можливо, про

результати наших психологічних тестів і безліч інших інтимних

подробиць... Належні записи, проаналізовані комп ютером, можуть навіть

виявити людей, яким не можна дозволяти водити автомобіль чи

займати посаду в кабінеті міністрів! А як же бути зі священною

свободою особистості? Свобода, наставляй кишеню! Ми виживемо як

спільнота або не виживемо зовсім, і сьогодні лікарі такі самі державні
службовці, як і їхні пацієнти. Годі прикидатися, погодимося з тим, що

жодних секретів не повинно бути».
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Суто ринкова економіка

виходить із припущення, що держава
соціальний апарат тиску та

примусу прагне рішуче підтримувати
діяльність ринкової системи, уникає

зашкоджувати її функціонуванню
та захищає її від зазіхань з боку
інших людей.

Людвіг фон Мізес*

ПЕРЕВАГИ КОНКУРЕНЦІЇ
НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЇЇ «ДОСКОНАЛОСТІ»**

За певних умов конкуренція спричиняє такий розподіл
ресурсів для виробництва різноманітних товарів і послуг, що він

призводить до таких самих обсягів виробництва цієї
конкретної комбінації продуктів, які могли б бути спричинені якимось

єдиним інтелектом, поінформованим про всі ті факти, що

насправді відомі лише всім людям назагал, і цілком здатним

використовувати свої знання в найефективніший спосіб. Той

особливий випадок, у якому ці результати стають наслідком процесу
ринкової конкуренції, мав таку інтелектуальну переконливість

*

Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (Yale
University Press, 1949), p.239.
** Цей розділ, написаний близько десяти років тому й частково

опублікований (після використання для публічних лекцій у Чікаго та

Кілі) під назвою «Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren» in Kieler

Vortrage, No.56 (Kiel, 1969), а пізніше англійською мовою в моїй

книжці New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History
of Ideas (London/Chicago, 1977), я залишив майже незмінним,
оскільки він уже займає в даному контексті надмірно велике місце й будь-
яка спроба додати до цього результати останніх досліджень була б тут

недоречною. Однак я повинен згадати принаймні декілька з праць, що

зробили значний внесок у розвиток окреслених тут концепцій; це,

зокрема: Murray Rothbart, Power and Market (Menlo Park, 1970),
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для економістів-теоретиків, що вони стали дедалі частіше

розглядати його як зразковий. Внаслідок цього аргументація на

користь конкуренції звичайно викладалася так, немовби

доцільність конкуренції пов язана з тим, що вона, як правило,
досягає цих результатів, або навіть лише з їх фактичним
досягненням. Однак від обґрунтування аргументів на користь

конкуренції цим особливим випадком «досконалої» конкуренції
недалеко до усвідомлення того, що така ситуація є винятковою

й досягається лише в окремих випадках, а отже, якби

аргументація на користь конкуренції спиралася на її успіхи за цих

особливих умов, то як загальний принцип вона насправді була б дуже
слабкою. Відтак установлення якогось цілком нереального,
надвисокого критерію належних досягнень конкуренції часто

призводить до хибно низької оцінки її фактичних досягнень.

Модель досконалої конкуренції ґрунтується на припущенні
обставин, що існують лише в деяких галузях економічного

життя; в багатьох галузях ми неспроможні їх створити, а

інколи це навіть і недоцільно. Найважливіше з припущень, на яких

ґрунтується ця модель, полягає в тому, що будь-який товар чи

послуга, які значно відрізняються від інших, можуть
постачатися більшості споживачів за однаковою собівартістю великою

кількістю виробників, і внаслідок цього жоден із виробників не

може довільно визначити ціну, бо якби він спробував
встановити ціну, більшу за його граничні витрати, то інші були б

зацікавлені продавати дешевше за нього. Цей ідеальний випадок,

коли для кожного конкурента ціна є вже встановленою й власні

інтереси спонукають його збільшувати виробництво, доки

граничні витрати не зрівняються з ціною, став уважатися за

модель і використовувався як критерій оцінки досягнень

конкуренції у реальному світі.

Щоправда, якби ми були здатні створити таке становище,

доцільно було б розширити виробництво кожного товару до

тієї межі, де ціни зрівнялися б з граничними витратами, бо

інакше подальше збільшення виробництва відповідного товару
означало би продуктивніше, ніж деінде, використання необхідних

John S.MacGee, In Defence of Industrial Concentration (New York,
1971), D.T.Armentano, The Myth of Antitrust (New Rochelle, N.Y., 1972),
та особливо Israel Kirzner, Competition and Entrepreneurship (Chicago,
1973); а також кілька німецьких есеїв Еріха Гопмана, особливо

«Missbrauch der Missbrauchaufsicht», Mitteilungen der List Gesells-

chaft, May 1976, та «Preisunelastizitat der Nachfrage als Quelle von

Marktbeherrschung», in H.Gutzler/J.H.Kaiser (eds), Wettbewerb im

Wandel (Baden-Baden, 1976).
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чинників виробництва. Це, однак, не означає, що там, де нам

доводиться використовувати процес конкуренції для виявлення

потреб і можливостей різних людей, ми здатні також

спричинити це ідеальне становище або що результатам навіть

«недосконалої» конкуренції не можна віддати перевагу перед будь-
яким становищем, яке ми можемо створити в будь-який інший

відомий спосіб наприклад, за допомогою державного
регулювання.

Вироблення кожного товару чи послуги, що значно

відрізняються від інших, великою кількістю виробників вочевидь ані

доцільне, ані можливе, так само як і постійне існування великої
кількості виробників, здатних виробляти будь-яку конкретну

річ з однаковими витратами. Як правило, за будь-якого часу

існують не лише оптимальні розміри виробничої одиниці, вище

й нижче яких витрати зростатимуть, а й конкретні переваги,
пов язані з майстерністю, місцеположенням, традиціями тощо,

що їх можуть мати не всі, а лише деякі підприємства. Нерідко
буває, що декілька підприємств, а то й одне-єдине, здатні
постачати таку кількість того чи іншого товару, аби його продажна
ціна покрила витрати, які можуть бути нижчими, ніж у будь-якої
іншої фірми. У цьому разі ці кілька фірм (або одна фірма) не

будуть змушені знижувати свої ціни до граничних витрат або

виробляти таку кількість продукції, аби її можна було
продавати за цінами, що ледь-ледь покривають граничні витрати.

Інтереси фірми спонукають її лише утримувати ціни нижче тієї

позначки, яка може спокусити нових виробників вийти на

ринок. У цих межах такі фірми (або фірма) дійсно матимуть

змогу діяти як монополісти чи облігополісти й установлювати свої

ціни (або кількість виробленої продукції) на тому рівні, що

обіцяє їм найвищі прибутки, й ці ціни стримуватиме лише

міркування, що вони мають бути досить низькими, аби не пускати на

ринок конкурентів.
У будь-якому з подібних випадків якийсь всемогутній

диктатор справді міг би поліпшити використання наявних ресурсів,
наказавши фірмам розширяти виробництво, доки ціни не

стануть лише трохи вищими за граничні витрати. За цим

критерієм, що його звично застосовують деякі теоретики, більшість

ринків існуючого світу виявилися би, безперечно, дуже
недосконалими. Однак до будь-яких практичних проблем цей

критерій абсолютно незастосовний, бо ґрунтується на порівнянні
не з якимось іншим становищем, що його можна досягти за

допомогою певної відомої процедури, а з такою ситуацією,, яка

може стати реальною за умови, що певні факти, яких ми не
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здатні змінити, будуть іншими, ніж вони є насправді.
Застосування гіпотетичних заходів всевладного диктатора як мірила
реальних досягнень конкуренції природно спадає на думку

економістові, який у своїх дослідженнях неминуче виходить із

нереального припущення, нібито йому відомі всі ті факти, що

визначають порядок ринку. Однак для нас це не є надійним

критерієм, що його ми могли б ефективно застосовувати до

досягнень реальної політики. Критерієм має бути не міра
наближення до недосягненного результату, а те, кращими чи

гіршими за результати інших наявних процедур є результати даної
політики. Реальна проблема це можливість підвищення
ефективності вище за існуючий рівень, а не наближення до

становища, якого ми бажали б, якби дійсність була іншою.

Інакше кажучи, критерієм оцінки досягнень конкуренції
мають бути не заходи, що їх ужив би той, хто має повну

інформацію про всі обставини, а ймовірність, яку може гарантувати лише

конкуренція: ймовірність того, що різноманіття речей
вироблятиметься людьми, які завдяки конкуренції виготовляють більше

потрібного іншим, ніж вони робили б це за інших обставин.

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ВІДКРИТТЯ

Майже скрізь як в економічній сфері, так і поза нею,

конкуренція становить певну розумну процедуру,
застосовувати яку можна лише за умови, що нам не відомо заздалегідь, хто

буде найкращим. Однак на іспитах, у спортивних зустрічах, так

само як і в ринкових стосунках, з цієї процедури ми дізнаємося
лише про те, хто виявився найкращим із конкретного приводу, і

не завжди про те, що кожний зробив усе, що міг, хоча ця

процедура становить також одну з найефективніших спонук до

перемоги. Конкуренція стимулює прагнення зробити краще, ніж

найближчий найкращий, однак якщо він залишається далеко

позаду, той простір, в якому кращий за нього вільний

вирішувати, скільки зусиль йому докладати, може бути дуже великим.

Тільки якщо найближчий найкращий наступає людині на п яти,
й вона сама не знає, наскільки вона насправді краща, вона може

вважити за потрібне докласти всіх можливих зусиль. І лише в

разі існування більш-менш сталої градації можливостей та

прагнення кожного досягти якомога кращого становища кожен

змушений буде завжди перебувати в стані бойової готовності й

озиратися, чи не наздоганяє його найближчий найкращий.
Отож конкуренція, як і експериментування в науці, є

насамперед процесом відкриття. Оцінити її належним чином не може
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жодна з теорій, що виходять із припущення, нібито факти, які

треба виявити, вже відомі*. Не існує визначеної наперед низки

відомих чи «даних» фактів, що їх можна коли-небудь назагал

взяти до уваги. Усе, на що ми можемо сподіватися, це

гарантія процедури, яка в цілому може спричинити ситуацію, коли до

уваги береться більше потенційно корисних об єктивних фактів,
аніж за будь-якої іншої відомої нам процедури. Саме ці
обставини роблять такою недоречною для вибору доцільної
політики будь-яку оцінку результатів конкуренції на підставі
припущення, нібито всі відповідні факти відомі якомусь єдиному

розумові. Реальна проблема пов язана з нашою здатністю

найкраще сприяти оптимальному використанню знань, навичок і

можливостей отримання інформації, розпорошених поміж

сотень і тисяч людей і назагал не дарованих нікому.
Конкуренцію треба розуміти як процес, в якому люди отримують і

передають інформацію. Дивитися на неї так, немовби вся ця інформація
спочатку була в розпорядженні тієї чи іншої особи, значить

перетворювати її на абсурд. Оцінювати конкретні результати

конкуренції за допомогою заздалегідь складеного уявлення про
її належні плоди так само безглуздо, як і оцінювати результати
наукових експериментів за їх відповідністю очікуваному. У
цьому другому випадку ми можемо судити про цінність
результатів лише на підставі умов, за яких проводилися
експерименти, а не на підставі результатів. Тому й про конкуренцію не

більше за будь-який інший вид експериментування можна

сказати, що вона має наслідком досягнення максимуму будь-яких
вимірних результатів. За сприятливих умов вона призводить
лише до використання більшої вправності та більшої кількості

знань, аніж будь-яка з інших відомих процедур. Незважаючи на

те, що кожне успішне застосування хисту та знань можна

розглядати як виграш і тому вбачати користь у кожному

додатковому акті обміну, в якому обидві сторони вважають придбане
кращим за віддане, ніколи не можна сказати, на яку загальну

сумму збільшилися чисті прибутки населення. Нам доводиться

мати справу не з вимірними чи адитивними величинами; ми

мусимо визнати за можливий оптимум наслідки тих загальних

умов, що найімовірніше призведуть до виявлення найбільшої
кількості сприятливих можливостей.

* До небагатьох людей, які це зрозуміли, належить Леопольд фон
Візе. Див. його лекцію «Die Konkurrenz, vorwiegend in soziologisch-
systematischer Betrachtung», Verhandlungen des 6. Deutschen Sozio-

logentages, 1929.
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Як буде діяти кожна людина під тиском конкуренції, з

якими конкретними обставинами зіткнеться вона за цих умов,
заздалегідь невідомо навіть їй, тим більше комусь іншому. Тому
буквально безглуздо вимагати від неї, аби вона діяла так,

«немовби» конкуренція існує або є досконалішою, ніж насправді.
Ми, зокрема, побачимо, що одне з джерел омани в цій сфері
становить концепція, виведена з фантастичного припущення,
нібито «криві вартості» людини є об єктивним фактом, що його

можна підтвердити перевіркою, а не чимось таким, що можна

визначити лише на підставі знань і суджень людини знань,

які за її діяльності в умовах висококонкурентного ринку

будуть зовсім іншими, ніж тоді, коли вона є єдиним виробником
або одним із небагатьох.

Пояснення результатів конкуренції одна з головних цілей
економічної теорії (або каталактики), проте розглянуті нами

факти надзвичайно обмежують здатність цієї теорії завбачати

конкретні результати конкуренції у тих типах ситуацій, які

цікавлять нас на практиці. Адже конкуренція цінна саме тому, що

становить процедуру відкриття, яка не була б нам потрібна, якби

ми могли завбачити її результати. Економічна теорія може

роз яснити дію цієї процедури відкриття, будуючи моделі, які

спираються на припущення, що теоретик має в своєму
розпорядженні всю інформацію, якою керуються всі ті окремі індивіди,
чию взаємодію репрезентує його модель. Ми зацікавлені в

такій моделі лише тому, що вона показує нам, як працюватиме
система цього типу. Однак ми маємо застосовувати її до
реальних ситуацій, в яких у нас немає цієї інформації про
частковості. Єдине, що може економіст, це зробити з уявних
моделей, в яких він уважає себе здатним, так би мовити, зазирнути
в карти кожного гравця, певні висновки щодо загального

характеру результату; ці висновки він, мабуть, може перевірити
на підставі штучно побудованих моделей, але вони становлять

інтерес лише в тих випадках, коли він не може їх перевірити
через відсутність потрібної йому інформації.

ЗА ВІДСУТНОСТІ ФАКТИЧНИХ ВИМОГ

«ДОСКОНАЛОЇ» КОНКУРЕНЦІЇ НЕМОЖЛИВО ПРИМУСИТИ

ФІРМИ ДІЯТИ ТАК, «НЕМОВБИ» ВОНА ІСНУЄ

Конкуренція як процес відкриття має спиратися на

своєкорисливість виробників, тобто дозволяти їм використовувати свої

знання для власних цілей, бо більше ніхто не володіє

інформацією, на якій вони мають будувати свої рішення. Там, де умови
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«досконалої» конкуренції відсутні, дехто може виявити

вигідним продавати свою продукцію по цінах, вищих за граничні
витрати, хоча задовільний прибуток забезпечить йому продаж і

за нижчими цінами. Саме проти цього заперечують ті, хто

вважає умови досконалої конкуренції за норму. Вони

стверджують, що за таких умов виробників треба примушувати діяти

так, немовби досконала конкуренція існує, хоча їхні власні

інтереси не спонукали б їх до таких дій. Проте ми покладаємося на

своєкорислівість тому, що лише завдяки їй можемо спонукати

виробників до використання відсутніх у нас знань і до дій,
наслідки яких зумовити можуть лише вони. Ми не можемо

водночас покладатися на їхню зацікавленість у виявленні най-

економічніших способів виробництва й не дозволяти їм

виробляти за допомогою цих способів ті види й ту кількість товарів,
що найкраще відповідають їхнім інтересам. Спонуку до

вдосконалення способу виробництва нерідко становить той факт,
що той, хто зробить це першим, здобуде тимчасовий прибуток.
Багатьма вдосконаленнями виробництва ми завдячуємо тому,
що кожний прагне до таких прибутків, навіть якщо знає, що

вони будуть лише тимчасовими й триватимуть лише доти, доки

він залишається лідером.
Якби майбутні витрати виробництва будь-якого виробника

(і зокрема його граничні витрати на виробництво будь-якої
додаткової кількості продукції) були величиною, що піддається

об єктивному з ясуванню й може недвозначно визначатися

якимось наглядовим органом, то, мабуть, мало б сенс вимагати

примушення виробників до продажу їхньої продукції за

граничними витратами. Але попри те, що ми звикли до такої

теоретичної аргументації, немовби витрати становлять якусь «дану

величину», тобто конкретну інформацію, виявлення можливості

виробляти ту чи іншу річ із найнижчими витратами це саме

те, чого ми чекаємо від конкуренції. Шлях до цих найнижчих

витрат не завжди відомий комусь окрім того, кому вдалося його

виявити, й навіть він часто не усвідомлює, що саме дозволяє

йому виробляти продукцію дешевше за інших.

Тому, як правило, і зовнішній спостерігач не здатний
об єктивно встановити, чи є велике перевищення витрат ціною, яке

віддзеркалюється у високих прибутках і пояснюється певними

технічними чи організаційними вдосконаленнями, лише

«достатнім» прибутком на інвестований капітал. «Достатність» тут
має означати прибуток, очікування якого виправдовує
пов язаний з даною діяльністю ризик. У технічно розвиненому
виробництві вартість того чи іншого продукту майже завжди не є
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об єктивно встановленим фактом, а великою мірою залежить

від думки виробника щодо ймовірного розвитку подій у

майбутньому. Успіх індивідуального підприємництва та його

довгочасна ефективність залежать від міри обґрунтованості сподівань,
що віддзеркалюються в оцінці витрат підприємцем.

Отже, саме від оцінки ймовірності майбутнього розвитку подій
залежить, чи варто фірмі, яка зробила великі капіталовкладення
в удосконалення своїх підприємств, одразу розширювати

виробництво до тієї межі, коли ціна продукції знизиться до нових

граничних витрат. Звичайно, бажано вкласти певні інвестиції
в нові, більш ефективні підприємства, що буде вигідно лише в

тому разі, якщо певний час після початку їх роботи ціни

залишатимуться на рівні, вищому за експлуатаційні витрати вже

існуючого підприємства. Будівництво нового заводу
виправдане лише тоді, коли очікується, що ціни, за якими можна продати

дану продукцію, перевищуватимуть граничні витрати досить, аби

забезпечити не лише амортизацію вкладеного в цей завод

капіталу, а й компенсувати ризик, пов язаний з його створенням.
Хто може сказати, яким великим цей ризик здавався чи мав

здаватися тим, хто першим прийняв рішення побудувати
завод? Безперечно, зазнати такого ризику було б неможливо, якби

після того як підприємство виявилося успішним, фірма постала

перед вимогою зниження цін до рівня, що відповідав тоді її

гаданим граничним витратам за зміни технології.

Удосконалення виробничої технології в рамцях конкуренції значною

мірою ґрунтується на прагненні кожного здобути тимчасові

монополістичні прибутки зі свого лідерства, і здебільшого саме

з таких прибутків успішний підприємець отримує капітал для

подальших удосконалень.
Небезпідставно й те, що в таких ситуаціях деякі з вигід, що

їх виробники могли б запропонувати споживачам, все ж таки

краще за будь-кого забезпечить виробник із новим

обладнанням, і це все, чого ми можемо вимагати, доки покладаємося на

використання ним своїх знань. Те, що людина не робить чогось

якомога краще, не може розглядатися як провинність у

вільному суспільстві, де кожному дозволяється обирати спосіб

використання себе самого та своєї власності.

Не говорячи вже про те, що на практиці важко

пересвідчитися, чи розширює такий фактичний монополіст своє

виробництво до тієї межі, коли ціни лише ледь-ледь покриють
граничні витрати, аж ніяк не безсумнівно, що примушування його

до цього узгоджуватиметься з загальними принципами гідної

поведінки, на яких ґрунтується ринковий порядок. Якщо його
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монополія результат його особливого хисту чи володіння
якимось чинником виробництва, надзвичайно придатним для

відповідної продукції, то це навряд чи було б справедливо.
Принаймні враховуючи, що ми дозволяємо людям, які відзначаються
особливими здібностями чи володіють якимись унікальними
речами, взагалі не користуватися ними, було б парадоксально
вимагати від них, щойно вони застосують їх для комерційних цілей,
аби вони використовували їх максимальною мірою. У нас не

більше підстав диктувати будь-кому інтенсивність використання
його хисту чи власності, ніж забороняти йому користуватися
своїми здібностями для розгадування кросвордів або своїм
капіталом для придбання колекції поштових марок. Там, де

причиною монопольного становища є особливий хист,

безглуздо карати людину за те, що вона робить щось краще за всіх,
наполягаючи на тому, аби вона робила це ще краще. І навіть

там, де монопольне становище є наслідком володіння певним

об єктом, що забезпечує якусь надзвичайну перевагу,
наприклад ділянкою під забудову, навряд чи менш абсурдно було б

дозволити комусь використовувати для свого приватного

басейну джерело, яким можна з надзвичайною вигодою

скористатися для виробництва пива чи віскі, а потім, після того, як він

застосує джерело з такою метою, наполягати на тому, щоб він

не здобував з нього монопольної вигоди.

Право визначати ціну чи гатунок якогось продукту в

цифрах, найбільш вигідних для власника такого рідкого ресурсу,
застосованого в його виробництві, неминучий наслідок
визнання приватної власності на ті чи інші речі, і його не можна

скасувати, не відмовившись від інституту приватної власності.

У цьому плані немає різниці між промисловцем чи торговцем,
що побудував якусь єдину в своєму роді організацію чи

придбав надзвичайно зручну ділянку, та художником, який обмежує
випуск своєї продукції тим, що принесе йому найбільший

прибуток. Аргументація проти такого монополіста та його

монопольної вигоди має не більше моральних підстав, аніж

аргументи проти людини, яка вирішує працювати лише стільки, скільки

вважає за вигідне для себе.

Ситуація, як ми побачимо, стає зовсім іншою там, де

«ринкова влада» полягає в праві заважати іншим обслуговувати
клієнтів краще. За певних обставин навіть влада над цінами
тощо може давати монополістові право впливати на ринкову

поведінку інших у такий спосіб, що захищає його від небажаної

конкуренції. Ми побачимо, що в таких випадках існують справді
переконливі підстави не дозволяти йому робити цього.
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Інколи, однак, поява монополії (або облігополїї) може бути
навіть бажаним результатом конкуренції, тобто конкуренція
досягає максимуму можливого, коли на якийсь час призводить
до монополії. Попри те, що за винятком одного особливого

випадку, який ми розглянемо пізніше, виробництво навряд
чи стає ефективнішим завдяки тому, що його провадить
монополія, нерідко воно може найефективніше провадитися одним

конкретним підприємством, що з якоїсь особливої причини
виявляється ефективнішим за інші*. Це не є виправданням для

захисту монопольних позицій чи сприяння їх збереженню, але

робить доцільним не лише толерантне ставлення до монополій,
а й навіть дозвіл їм використувувати своє монопольне

становище за умови, що вони зберігатимуть його виключно

завдяки кращому за інших обслуговуванню своїх клієнтів, а не

заважаючи спробам тих, хто вважає себе все ж таки здатним робити
це краще. Якщо будь-який виробник перебуває в

монопольному становищі через те, що може виробляти з нижчими за будь-
кого іншого витратами й продавати за нижчими, ніж у будь-кого,
цінами, то це все, на що ми можемо сподіватися: теоретично ми

можемо уявити собі якесь краще використання ресурсів, однак

не маємо способу його реалізувати.
Якщо таке становище багатьом людям здається

неприйнятним, то це пояснюється насамперед хибним тлумаченням
слова «монополія» як привілею. Проте сам по собі той факт, що

один або кілька виробників можуть задовольняти попит за

цінами, з якими ніхто інший не спроможний змагатися, не

становить привілею за умови, що ця неспроможність інших

зробити те саме не є наслідком того, що їм не дають це спробувати.
Термін «привілей» правильно вживати лише для

характеристики певного права, яке надається спеціальним указом (privi-
legiutn) і якого не мають інші, а не для позначення об єктивної

можливості, що її внаслідок певних обставин отримують одні й

не отримують інші.

* Схоже, що це сплутувалося Дж.А.Шумпетером; див.

J.A.Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York, 1942), p.101, де

він стверджує: «У розпорядженні монополіста є найдосконаліші методи,

недоступні або не так легко доступні натовпу конкурентів: адже

переваги цих методів, не завжди наявні на конкурентному рівні
підприємництва, фактично гарантовані лише на монопольному рівні, наприклад
завдяки тому, що монополізація може збільшувати частку впливу
вищих інтелектів і зменшувати частку впливу нижчих». Така ситуація
дійсно може призводити до монополії, але не монополія, а, мабуть, рівень
здібностей забезпечив би вищим інтелектам більший вплив.
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Якщо монополія не ґрунтується на привілеї у строгому
значенні слова, то її залежність від того, що одним людям не

дають спробувати зробити краще за інших, дійсно завжди

викликає заперечення. Проте ті монополії чи облігополії, про які ми

говорили в цьому параграфі, не ґрунтуються на жодній такій

дискримінації. Вони спираються на той факт, що люди та речі
не зовсім однакові й нерідко кілька або навіть лише одна з них

може мати певні переваги над рештою. Ми знаємо, як

спонукати таких людей чи такі організації служити своїм

співгромадянам краще за будь-кого. Однак у нас немає засобів, аби

постійно примушувати їх служити громаді якомога краще.

ДОСЯГНЕННЯ ВІЛЬНОГО РИНКУ

Чого ж ми очікуємо від конкуренції і що вона зазвичай

спричиняє, якщо їй у цьому не заважати? Це результат такий

простий і очевидний, що більшість із нас схильна вважати його

за самозрозумілий, і ми зовсім не усвідомлюємо того, наскільки

видатна річ цей результат, і того, що його ніколи б не досягла

жодна влада, яка наказує окремому виробникові, що він має

робити. Конкуренція, якщо їй не заважають, здатна спричинити
стан речей, у якому: (1) виробляється все, що комусь відомо, як

виробляти, й що він може вигідно продати за тією ціною, яка

спонукає покупця віддати йому перевагу перед наявними

альтернативами; (2) усе, що виробляється, виробляється людьми,

які здатні робити це принаймні не дорожче за інших, які

насправді цього не виробляють*; (3) усе може продаватися за

цінами, нижчими або принаймні не вищими, ніж ті, за якими це

міг би продавати будь-хто, хто насправді цього не робить.
Існують три моменти, які ми маємо розглянути, якщо хочемо

зрозуміти важливість такого становища в його справжньому
світлі: по-перше, цього стану речей ніколи не змогло б

спричинити жодне централізоване управління; по-друге, ми напрочуд
близько підходимо до цього стану в усіх сферах, де конкуренції
не перешкоджає держава або там, де державні органи не

дозволяють таких перешкод із боку приватних осіб чи організацій;
* В обох випадках ми мусимо ввважати за частину цих витрат на

виробництво альтернативну продукцію, що її натомість могли б

виробити конкретна людина чи фірма. Тому буде сумісно з цими умовами,
якщо хтось, здатний виробляти певний товар дешевше за решту,

насправді не робитиме цього, а вироблятиме натомість інший товар,
стосовно якого його порівняна перевага над іншими виробниками навіть

ще більша.
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по-третє, в дуже великих галузях економічної діяльності цей

стан ніколи не досягався, бо державні органи стримували

конкуренцію або дозволяли чи навіть допомагали її стримувати

приватним особам чи організаціям.
Хоч би якими скромними здавалися на перший погляд ці

досягнення конкуренції, фактично нам невідомий будь-який
інший метод, що спричинився б до кращих результатів, і скрізь,
де конкуренції перешкоджають чи стають на заваді, умови для

досягнення цих результатів, як правило, аж ніяк не задовільні.
Зважаючи на те, що в багатьох галузях конкуренції завжди

заважала свідома політика уряду, а там, де вона дозволялася,

наближення до потрібного результату ставало дуже реальним,

ми, безперечно, маємо турбуватися більше про загальне

уможливлення конкуренції, ніж про те, аби вона діяла згідно з

якимось недосягненним критерієм «досконалості».
Якою великою мірою в нормально функціонуючому

суспільстві згаданий результат насправді досягається в усіх
галузях, де існують умови для конкуренції, доводить те, як важко

виявити можливості заробляти на життя кращим за інших

обслуговуванням клієнтів. Ми надто добре знаємо, як це насправді
складно й як багато винахідливості потрібно для виявлення

таких можливостей у функціонуючій каталаксії*. Цікаво
також порівняти в зв язку з цим ситуацію в країні, де існує
досить вагома категорія кмітливих у комерційному плані лю¬

*
Мабуть, буде повчально проілюструвати той тип перешкод, що з

ними може зіткнутися в сучасному світі людина, яка вважає, що

виявила можливість змінити на краще встановлену практику. Випадок

такого розчарування я мав змогу протягом багатьох років
спостерігати в усіх подробицях на прикладі одного американського
будівельного підрядчика. Проаналізувавши ціни на будинки, розміри орендної
плати, зарплатню будівельників та ціни на будівельні матеріали в

одному з європейських міст, він прийшов до переконання, що зможе

будувати кращі будинки за значно нижчими цінами й усе ж таки

матиме вагомий прибуток. Відмовитися від цього плану його зрештою

змусило те, що будівельні норми, профспілкові правила, картелізовані
ціни на спеціальне будівельне обладнання та вартість бюрократичних
процедур для отримання всіх потрібних дозволів і санкцій
унеможливили ту ощадливість виробництва, на якій він побудував свої

розрахунки. Я не можу сказати, що мало більш вирішальне значення:

перешкоди, зведені безпосередньо державою, чи її толерантне ставлення до

обмежувальної практики виробників і профспілок. Очевидно одно:

випробувані можливості зниження вартості будинків залишилися

невикористаними через те, що людям, які знали, як їх застосувати, не

дозволили цього зробити.
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дей, здатних скористатися з більшості існуючих нагод, і

країною з менш гнучким і заповзятливим населенням, де

внаслідок цього можуть нерідко виникати значні можливості

швидкого збагачення для людини з іншим світоглядом*. Важливо

тут те, що високорозвинений комерційний дух сам є стільки ж

наслідком, скільки й умовою ефективної конкуренції, і нам не

відомий інший спосіб його породження, ніж відкрити можливість

конкуренції перед усіма, хто захоче здобути користь із

пропонованих нею переваг.

КОНКУРЕНЦІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Конкуренція це не лише єдиний відомий нам метод

використання знань і навичок, можливо, наявних у інших людей; це

також метод, завдяки якому ми набули велику частку своїх

власних знань і навичок. Цього не усвідомлюють ті, хто

стверджує, нібито аргументи на користь конкуренції ґрунтуються на

припущенні раціональної поведінки її учасників. Однак
раціональна поведінка не є засновком економічної теорії, хоча й

часто подається як такий. Засадниче твердження цієї теорії
полягає радше в тому, що конкуренція може змусити людей до

раціональних дій заради самозбереження. Це твердження

спирається не на припущення розумності всіх або більшості

учасників ринкового процесу, а навпаки на припущення, що

зазвичай саме через конкуренцію декілька відносно розумніших
людей можуть змусити решту змагатися з ними за

домінування**. У суспільстві, де розумна поведінка дає людині перевагу,

*
Варто зауважити, що коли йдеться про господарство, в якому

легко досягаються швидкі й великі прибутки, то це означає не лише

те, що в ньому існують можливості швидкого розвитку, бо є чимало

такого, що можна швидко виправити, а й те, що це господарство майже

напевно перебувало в дуже незадовільному стані й у ньому за

короткий проміжок часу можна досягти мети використання очевидних

сприятливих можливостей. Це доводить, між іншим, безглуздість
оцінювання порівняної ефективності за швидкістю розвитку, яка найчастіше

свідчить не про теперішні досягнення, а про минулий занепад.

Занедбаній країні у багатьох відношеннях набагато легше досягти

швидкого розвитку, якщо в ній забезпечено відповідну основу.
** Навіть викладення цієї проблеми як питання утилізації знань,

розпорошених поміж сотень і тисяч людей, все ж таки надто спрощує її

характер. Вона пов язана не лише з утилізацією інформації про

окремі конкретні факти, вже наявної у людей, а й із необхідністю

використання їхньої здатності виявляти факти, що мають відношення
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раціональні методи поступово розвиваються й поширюються через

наслідування. Цей інструмент не раціональніший за решту, якщо

людині не дозволяється здобувати з нього вигоду. І тому, як

правило, не раціональність потрібна для того, щоб змусити
працювати конкуренцію, а конкуренція чи традиції, які її

уможливлюють, спричиняють раціональну поведінку*. Намагання зробити
краще, ніж це робиться в звичайний спосіб, є процесом, в якому

розвивається та здатність до мислення, яка потім виявляє себе

в аргументації та критиці. Досягти здатності до

систематичного раціонального мислення не вдалося жодному суспільству, де

спочатку не розвинувся б якийсь комерційний прошарок,
представникам якого вдосконалення інструментів мислення

принесло вигоду.

Про це треба пам ятати, зокрема, тим, хто полюбляє

стверджувати, нібито конкуренція не зможе функціонувати серед людей,
позбавлених підприємницького хисту: варто лише дозволити

декому набути впливовості, сили й шани завдяки успішному
випробуванню нових шляхів і потім дати змогу наслідувати їх

охочим до цього, хоч би як мало їх спочатку було, і

підприємницький дух виникне в той єдиний спосіб, який може його

спричинити. Конкуренція як ніщо інше допомагає вихованню

певного складу розуму: сам тип мислення великих підприємців
не склався б, якби не середовице, в якому вони розвивали свої

здібності. Одна й та сама природжена здатність мислити

обертається зовсім по-різному відповідно до поставленого завдання.

Така еволюція можлива лише в тому разі, якщо традиціона-
лістська більшість не має змоги нав язати кожному ті традиційні
способи та звичаї, що перешкоджають невід ємному від

конкуренції випробуванню нових шляхів. Це значить, що

повноваження більшості мають бути обмежені застосуванням таких

загальних правил, які не дозволять людям зазіхати на захи¬

до їхніх цілей у конкретній ситуації. Саме через це всю інформацію,
доступну людям (а не вже наявну в них) ніколи не можна надати в

розпорядження якоїсь іншої сили; з неї можна скористатися лише в

тому випадку, якщо ті, хто знає, де знайти відповідну інформацію,
вважать за потрібне прийняти рішення. Кожна людина виявляє те, що

вона знає чи може з ясувати, лише зіткнувшися з проблемою, де це

може допомогти, але вона ніколи не здатна передати іншим всіх

наявних у неї знань, тим більше всіх знань, спосіб набуття яких їй

відомий, якщо в цьому виникне потреба в когось іншого.

* Див. W.Mieth, «Unsicherheitsbereiche beim wirtschaftspolitischen
Sachurteil als Quelle volkswirtschaftlicher Vorurteile» in W.Strzelewicz

(ed.), Das Vorurteil als Bildungsbarriere (Gottingen, 1965), p. 192.
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щені сфери співгромадян, і не повинні поширюватися на

категоричні настанови людям, що ті мають робити. Якщо думка
більшості або будь-яка єдина думка щодо належного

виконання тих чи інших дій нав язується всім, то зображений нами в

загальних рисах процес поступової заміни менш раціональних
процедур більш раціональними стає неможливим.

Інтелектуальний розвиток спільноти ґрунтується на поступовому поширенні
поглядів небагатьох, навіть якщо це зашкоджує тим, хто не

бажає з ними погодитися. І хоча нікому не можна давати

права нав язувати їм нові погляди через те, що він вважає їх

кращими, проте якщо успіх доводить більшу ефективність цих

поглядів, тих, хто чіпляється за старі методи, не треба захищати від
відносного чи навіть цілковитого занепаду їхнього становища.

Врешті-решт, конкуренція це завжди процес, в якому
невелика кількість людей змушує численніші маси робити те, що їм

не подобається: важче працювати, міняти звички або ставитися

до своєї роботи з такою уважністю, старанністю та

дисциплінованістю, в яких без конкуренції не було би потреби.
Якщо в суспільстві, де ще не поширився дух підприємництва,

більшість має право забороняти те, що їй не подобається, вона

навряд чи дозволить виникнути конкуренції. Я сумніваюся, чи

виник би взагалі функціонуючий ринок за необмеженої

демократії; принаймні здається ймовірним, що там, де він розвинеться,
необмежена демократія зруйнує його. Для тих, із ким

змагаються інші, факт наявності конкурентів завжди становить незручність,
яка заважає спокійному життю, й такі прямі наслідки

конкуренції завжди набагато помітніші, ніж опосередковані вигоди від
неї. Зокрема, безпосередні наслідки можуть відчуватися
представниками однієї професії, які бачать конкуренцію в дії,
тимчасом як споживач зазвичай погано уявляє собі, завдяки чиїм діям

відбувається зниження цін чи підвищення якості товарів.

МАСШТАБИ, КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ВЛАДА

Хибний наголос на впливі окремої фірми на ціни, разом із

поширеною упередженістю проти великих масштабів як таких

та різними «соціальними» міркуваннями щодо гаданої
доцільності збереження середнього класу, незалежних підприємців, дрібних
ремісників чи крамарів або взагалі існуючої структури
суспільства, виявилися несприятливими для змін, спричинених
економічним і технічним розвитком. «Влада», якою користуються
великі корпорації, подається як небезпечна сама по собі, і для її

обмеження нібито потрібні спеціальні державні заходи. Це за¬
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непокоєння розмірами та владою окремих корпорацій, мабуть,
частіше за будь-яке інше міркування спричиняється до антилібе-

ральних по суті висновків, зроблених із ліберальних засновків.

Ми зараз побачимо, що існують два важливих аспекти

можливого надання монополією небезпечної сили тому, хто цією
монополією володіє. Але ще важливіше те, що не існує якогось

реального мірила чи критерію, за допомогою яких ми могли б

визначати, чи є те чи інше підприємство надто великим.

Безперечно, сам той факт, що одна велика фірма в якійсь галузі
«домінує» над ринком, бо інші фірми керуються її лідерством у цінах,
не доводить, що це становище можна змінити на краще в будь-
який інший спосіб, окрім появи ефективного конкурента події,
на яку ми можемо сподіватися, але не можемо спричинити, доки

не з явиться той, хто користується такими самими (або
рівноцінними) особливими перевагами, що й фірма, яка тепер домінує.

Найефективніші розміри окремої фірми це таке саме

невідоме, що виявляється в ході ринкового процесу, як і ціни,
кількість або якість товарів, що мають вироблятися і

продаватися. Не може бути загального правила щодо доцільного

розміру підприємства, оскільки це залежить від технічних та

економічних умов, що неперервно змінюються; і завжди будуть
існувати численні зміни, що створюватимуть переваги для

підприємств надмірних, за колишніми стандартами, розмірів.
Не можна заперечувати, що переваги масштабу не завжди

ґрунтуються на обставинах, яких ми не можемо змінити, наприклад

дефіциті талантів чи ресурсів певного типу (включно з

такими випадковими й усе ж таки неуникними обставинами, як те,

що хтось працює в даній галузі довше й тому має більше

досвіду та спеціальних знань); ці переваги нерідко зумовлюються

інституційними заходами, внаслідок яких трапляється, що

перевагу отримує підприємство штучно створеного розміру,
в тому сенсі, що воно не гарантує менших витрат на соціальні

потреби для одиниці продукції. Оскільки податкове

законодавство, законодавство про компанії або значніший вплив на

адміністративний апарат уряду дають більшому підприємству
характерні вигоди, не пов язані зі справжньою вищістю досягнень,

то справді є всі підстави для такої зміни структури, аби
усунути ці штучні переваги великомасштабного підприємництва.
Проте політична дискримінація такого підприємництва так само

невиправдана, як і сприяння йому.
Той аргумент, що самі лише масштаби фірми дають їй

небезпечну владу над поведінкою конкурентів на ринку, має

певну правдоподібність, якщо мислити в рамцях однієї «галузі», де
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інколи справді може існувати простір лише для однієї
спеціалізованої великої фірми. Однак розвиток гігантських

корпорацій значною мірою позбавив сенсу концепцію окремих

галузей, над якими може панувати одна корпорація завдяки обсягу
своїх ресурсів. Один із непередбачених наслідків збільшення

розмірів окремих корпорацій, досі ще не до кінця засвоєний

теоретиками, полягає в тому, що великі масштаби поширили

диверсифікацію далеко за межі будь-якої визначної галузі.
Внаслідок цього масштаби корпорацій в інших галузях стали

головною перешкодою для влади, яку масштаб може дати

поодинокій великій корпорації в одній галузі. Цілком можливо, що,

скажімо, в енергетичній галузі однієї країни жодна стороння

корпорація не має сили чи витривалості, аби «перебрати на

себе» якесь усталене гігантське підприємство, рішуче
налаштоване захищати свою фактичну монополію на деякі види

продукції. Але як показує розвиток великих автомобільних або

хімічних концернів у США, вони не відчувають докорів
сумління щодо зазіхання на такі сфери, де підтримка у вигляді
значних ресурсів має дуже велике значення для реальності
перспектив їх вторгнення. Отож масштаби стають найефективнішим
засобом проти влади масштабів: контролювати владу великих

мас капіталу починають інші великі маси капіталу, й такий

контроль набагато ефективніший за будь-який державний
нагляд; адже дозвіл державою якоїсь діяльності передбачає її

санкціонування, якщо не відверту протекцію. Не буде зайвим

ще й ще раз повторити: монополія, за якою наглядає держава,
завжди схильна до перетворення на монополію, яку захищає

держава, а боротьба з великомасштабністю надто часто

призводить до зашкодження тому самому розвитку подій, завдяки

якому розміри стають засобом проти розмірів.
Я не збираюся заперечувати, що існують реальні соціальні

та політичні (на відміну від просто економічних) міркування,
внаслідок яких велика кількість дрібних підприємств починає

здаватися більш бажаною чи «розумною» структурою, ніж

менша кількість великих. Ми вже мали нагоду згадати про

небезпеку, яка виникає з тієї обставини, що дедалі більша кількість

населення працює в дедалі масштабніших корпораціях і

внаслідок цього добре обізнана в організаційному типі порядку, але

не має досвіду роботи в умовах ринку, який координує діяльність

окремих корпорацій. Подібні міркування часто висуваються як

виправдання заходів, призначених приборкати розвиток
індивідуального підприємництва або захистити менш ефективні дрібні
фірми від витиснення чи поглинання великими.
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Однак навіть за припущення певної доцільності таких

заходів вони належать до тих речей, яких, хоч вони й бажані самі

по собі, неможливо досягти, не надавши якомусь органу
дискреційної та деспотичної влади, й відтак вони мають поступитися

вищому міркуванню, а саме: такої влади не можна давати

жодному органу. Ми вже наголошували на тому, що таке

обмеження будь-якої влади може унеможливити досягнення деяких

конкретних цілей, бажаних для більшості населення, й що зазвичай

заради уникненння більшого лиха вільне суспільство мусить

відмовлятися від певних видів влади, навіть якщо

передбачувані наслідки її здійснення здаються тільки корисними й,
можливо, становлять єдиний доступний спосіб досягнення цього

конкретного результату.

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ

Той аргумент, що великі масштаби окремої корпорації дають
значну владу її керівництву й що така влада кількох людей
політично небезпечна та морально недозволенна, заслуговує на

серйозний розгляд. Однак його переконливість значною мірою
походить від сплутування різних значень слова «влада» та

постійного переходу від одного із сенсів, в якому наявність^вели-
кої влади бажана, до іншого, в якому вона недозволенна.

Йдеться про владу над матеріальними речами та владу над поведінкою
інших людей. Ці два типи влади не обов язково пов язані між

собою значною мірою вони можуть існувати окремо. Один
із проявів іронії історії полягає в тому, що соціалізм, який

набув впливу завдяки обіцянці замінити владу над людьми

розпорядженням речами, неминуче веде до необмеженого

розширення влади одних людей над іншими.

Якщо великі накопичення матеріальних ресурсів
уможливлюють досягнення кращих результатів у вигляді досконалішої
та дешевшої продукції або корисніших послуг, аніж забезпечується
меншими організаціями, будь-яке поширення цього типу влади

треба розглядати як вигідне само по собі. Той факт, що значні

накопичення ресурсів під єдиним керівництвом нерідко
збільшують владу цього роду непропорційно до масштабів, часто є

підставою для розвитку дуже великих підприємств. Хоча великі

розміри це не завжди перевага, і певне обмеження розміру може
все ж таки спричиняти підвищення продуктивності, за всіх часів

існуватимуть галузі, в яких технологічні зміни дають перевагу
підприємствам, більшим за ті, що існували до того. Починаючи з

заміни надомного ткання фабриками й аж до розробки неперерв¬
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ного процесу в виробництві сталі та створення супермакетів
поступ технологічних знань знов і знов доводив більшу
ефективність масштабніших підприємств. Однак якщо таке збільшення

масштабів призводить до ефективнішого використання ресурсів,
то воно не обов язково збільшує владу над поведінкою людей
за винятком тієї обмеженої влади, якою користується голова

підприємства над тими, хто працює на ньому заради власної

вигоди. Навіть попри те, що така фірма, як Sears Roebuck & Co.

(замовлення товарів поштою), увійшла до числа ста найбільших

корпорацій світу й за розмірами набагато перевершує будь-яке з

подібних підприємств, а її діяльність глибоко вплинула на рівень
життя й звички мільйонів людей, про неї не можна сказати, що

вона користується владою ще в будь-якому сенсі крім того, що

пропонує послуги, яким люди віддають перевагу. Не здобула б

влади над поведінкою інших людей і поодинока корпорація, що

внаслідок своєї надзвичайної ефективності у виробництві якоїсь

загальзастосовної деталі машинного обладнання (скажімо, шари-
копідшипників) усунула всяку конкуренцію: якщо вона ладна

постачати свою продукцію кожному, хто на неї чекає, за

однаковими умовами, то попри всі її величезні прибутки кожний із

клієнтів не лише краще забезпечувався б, а й не вважався б

залежним від її влади.

У сучасному суспільстві владу над поведінкою інших

людей дає не так масштаб сукупності ресурсів, контрольованих
якимось підприємством, як його здатність відмовляти в

послугах, що від них залежать люди. Як ми побачимо в наступному

параграфі, це одна з причин того, що владу над поведінкою дає

не просто влада над цінами на власну продукцію, а право вимагати

різних умов від різних клієнтів. Ця влада, однак, не має прямої
залежності від розмірів підприємства й не є навіть неуникним
наслідком монополії, хоча її матиме монопольний виробник будь-
якої важливої продукції великий чи маленький, доки він

вільний ставити продаж у залежність від умов, що вимагаються

не від усіх клієнтів однаково. Ми зрозуміємо, що насправді
небезпечне й має бути приборкане не лише право монополіста

на дискримінацію та його можливий вплив на уряд, що має такі

самі повноваження. Однак це право, хоча воно й нерідко
асоціюється з великими розмірами підприємства, не завжди є наслідком
цих розмірів й не завжди надається великим організаціям. Така

сама проблема виникає й тоді, коли якесь невелике

підприємство чи профспілка, що контролюють надання певної важливої

послуги, мають змогу шантажувати громаду, відмовляючи їй в

наданні цієї послуги.

103



Ф.А.Хайєк. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ВІЛЬНОГО НАРОДУ

Однак перш ніж продовжити розгляд проблеми обмеження

цих шкідливих дій монополістів, ми маємо проаналізувати деякі
інші підстави вважати крупномасштабність підприємств
небезпечною.

Той факт, що рішення великого підприємця впливають на

добробут набагато більшого кола людей, ніж рішення дрібного, не

означає, що ці рішення диктуються різними міркуваннями або

що в першому випадку доцільне чи можливе гарантування від
помилок шляхом якогось громадського нагляду. Вороже
ставлення до великих корпорацій багато в чому пояснюється

переконанням, нібито вони не беруть до уваги наслідків, на які могли

б, на нашу думку, зважати, бо ці наслідки значні, тимчасом як

менші фірми цього нібито робити не можуть: якщо великий

концерн закриває якусь неприбуткову місцеву фабрику, то здіймається
галас, що їй «можна було б дозволити» працювати зі збитками

заради збереження робочих місць, а якщо та сама фабрика була
незалежним підприємством, то її закриття сприймається всіма

як неминучість. Проте закриття нерентабельного підприємства,
що належить до великого концерну, є не менш доцільним (хоча
воно й могло би продовжувати працювати за рахунок прибутків
решти концерну), ніж закриття підприємства, яке не має змоги

звернутися до таких резервних джерел доходу.

Існує дуже поширена думка, нібито велика корпорація,
внаслідок самої своєї масштабності, має більше зважати на

опосередковані наслідки своїх рішень і від неї слід вимагати більшої

відповідальності, ніж від дрібніших підприємств. Проте саме тут

криється небезпека, пов язана з набуттям великим

підприємством недозволенно широких повноважень. Якщо
адміністрація має один першочерговий обов язок: розпоряджатися

контрольованими нею ресурсами як довірчий власник за акціонерів
та на їхню користь, то її руки практично зв язані й вона не

може приймати свавільні рішення щодо сприяння тим чи іншим

конкретним інтересам. Однак якщо вважається, що

адміністрація великого підприємства не тільки має право, а й зобов язана

враховувати в своїх рішеннях все, що розглядається як

державні чи громадські інтереси, або підтримувати добрі справи й

діяти в усіх випадках на благо суспільства, то вона насправді
набуває влади, що не піддається контролю, влади, яка недовго

залишається в руках приватних адміністраторів, а неминуче
стає об єктом дедалі більшого державного контролю*.

* Це неодноразово підкреслював Мілтон Фрідман див.,

наприклад, його Capitalism and Freedom (Chicago, 1962).
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Коли корпорації мають право сприяти групам людей, самі

лише розміри цих корпорацій теж стають джерелом впливу на

уряд, а відтак породжують владу дуже небажаного типу. Ми

зараз побачимо, що від такого впливу (а він буде набагато

серйозніший з боку організованих угруповань, аніж з боку
найбільшого поодинокого підприємства) можна захиститися лише

позбавленням уряду права сприяти окремим групам.
І нарешті, ми мусимо згадати ще один приклад

незаперечності того, що сам лише факт масштабності створює
надзвичайно незручне становище: йдеться про ті випадки, коли через
наслідки того, що трапляється з великим підприємством,
держава не може дозволити собі приректи його на загибель.

Принаймні коли сподівання на такий захист роблять
капіталовкладення у великі корпорації нібито менш ризикованими, ніж у
маленькі, це створює «штучні» переваги крупномасштабності,
які не ґрунтуються на кращих результатах роботи й мають

усуватися економічною політикою. Здається очевидним, що

зробити це можна лише через ефективне позбавлення держави

права забезпечувати такий захист, бо доки вона має це право,
вона не захищена від тиску.

Треба пам ятати, що головний момент, який часто

заплутується розхожою думкою про монополії, полягає в тому, що

небезпечною є не монополія як така, а лише запобігання конкуренції.
Це настільки різні речі, що варто повторити ще раз: монополія,
яка ґрунтується виключно на вищій ефективності, цілком
похвальна, навіть якщо монополіст тримає ціни на рівні, який

забезпечує йому великі прибутки й є низьким лише настільки,
наскільки це треба для унеможливлення успішної конкуренції з

боку інших; адже він усе ж таки використовує менший за інших

обсяг ресурсів для вироблення тієї самої кількості продукції. Не

можна вважати виправданим і твердження, нібито такий

монополіст морально зобов язаний продавати свою продукцію так

дешево, як це тільки можливо для отримання «нормального»
прибутку; для цього не більше підстав, аніж для думки, що наш

моральний обов язок працювати якомога інтенсивніше або

продати якусь рідку річ за помірну ціну. Адже ніхто не піддає

критиці «монопольну» вартість унікального хисту хірурга чи

артиста, тож немає нічого поганого в «монопольному»

прибутку підприємства, здатного виробляти продукцію з найменшими

за будь-кого витратами.
Не монополія є моральним лихом, а лише запобігання

конкуренції (незалежно від того, чи призводить воно до монополії).
Про це треба пам ятати тим «неолібералам», які вважають, що
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мають довести свою об єктивність викриттям будь-яких
монополій на підприємництво так само, як і монополій на працю,
забуваючи, що підприємницька монополія є зазвичай результатом
вищої ефективності, тимчасом як монополія на працю пояснюється

примусовим утисненням конкуренції. Там, де підприємницька
монополія ґрунтується на аналогічному перешкодженні
конкуренції, вона заслуговує на такий самий осуд і потребує таких

самих запобіжних заходів, як і монополія на працю, і

поводитися з нею треба суворо. Однак ані існування монополії, ані

масштаби як такі не є небажаними з економічних чи моральних

причин, і їх не можна порівняти з діями, спрямованими на пере-
шкодження конкуренції.

КОЛИ МОНОПОЛІЯ СТАЄ НЕБЕЗПЕЧНОЮ

Ми свідомо залишаємо тут осторонь один зразковий
випадок, в якому треба припускати ймовірність виникнення

монополій, випадок бідних, обмежених ресурсів, наприклад
родовищ деяких руд тощо. Причина в тому, що проблеми, які

виникають у зв язку з цим, надто складні для короткого

розгляду. Ми маємо лише зазначити, що цей поодинокий приклад
неминучості розвитку монополії є також випадком, в якому аж

ніяк не очевидна шкідливість монополії, оскільки така

монополія може лише розтягти на триваліший період використання
відповідного ресурсу, не призводячи до якогось перманентного
позбавлення товарів чи послуг за рахунок загальної
продуктивності.

У найзагальніших рисах можна, мабуть, сказати, що

небезпеку становить не існування монополій внаслідок більшої
ефективності чи контролю за конкретними обмеженими ресурсами,
а здатність деяких монополій захищати та зберігати своє

монопольне становище й після зникнення першопричини їх

переваги. Здебільшого це пояснюється тим, що такі монополії мають

змогу використовувати свою владу не лише над цінами, які

вони призначають однаково для всіх, а й над цінами, що їх вони

можуть встановлювати для конкретних клієнтів. Цю останню

можливість, тобто право дискримінації, можна в різноманітні
способи використовувати для впливу на ринкову поведінку інших,

зокрема для стримування чи іншого впливу на потенційних

конкурентів.
Мабуть, не таким уже й перебільшенням буде сказати, що

майже вся справді небезпечна влада непривілейованих
монополій ґрунтується на цьому праві дискримінації, бо воно є єди¬
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ним за винятком насильства, що дає їм владу над

потенційними конкурентами. Доки монополіст користується
монопольним становищем завдяки тому, що пропонує товар на

кращих за будь-кого умовах, то навіть якщо сам він міг би

запропонувати й більш сприятливі умови, всіх улаштовуватиме
його існування. Але якщо внаслідок його здатності
задовольняти найбільшу кількість людей на кращих за будь-кого умовах
жодна інша фірма не спроможна постачати відповідний товар, то

кожний, кому він відмовить у постачанні на цих умовах, не

матиме альтернативної можливості задовольнити свої потреби. Хоча

більшість людей усе ж таки може стояти за існування такого

монополіста, кожний залежатиме від його ласки остільки,
оскільки характер відповідного товару чи послуги уможливлює

замислену дискримінацію, й монополіст вирішує здійснити її, аби
змусити покупця поводитися в певному відношенні в зручний для

монополіста спосіб. Зокрема, він може скористатися цією
владою для стримування потенційного конкурента, пропонуючи
особливо сприятливі умови клієнтам лише в тому обмеженому
регіоні, де попервах спроможний конкурувати новачок.

Запобігти такому використанню дискримінації особливо

важко, бо деякі види дискримінації з боку монополіста нерідко
доцільні. Ми вже згадували, що існує один випадок, коли

монополіст може надавати кращі послуги завдяки тому, що він

монополіст. Цей той випадок, коли його право робити розрізнення
між користувачами його продукції дозволяє йому покривати
більшість своїх постійних витрат за рахунок тих, хто здатний
платити відносно високу ціну, а потім постачати іншим по цінах,

трохи більших за змінні витрати. Принаймні в таких галузях,
як транспорт та комунальні послуги, деякі послуги, мабуть, зовсім

не забезпечували би прибутку, якби не можливість

дискримінації, що її дає монополія.

Отже, цю проблему не можна розв язати, поклавши на всіх

монополістів обов язок обслуговувати всіх клієнтів однаково.

Однак оскільки право монополіста на дискримінацію може

використовуватися для примусу окремих людей чи фірм і

швидше за все використовуватиметься для стримування конкуренції
в неприйнятний спосіб, його, безперечно, треба обмежувати за

допомогою відповідних правил поведінки. Оголошувати будь-
яку дискримінацію незаконною було б недоцільно, але свідома

дискримінація, спрямована на примушення до певної поведінки
на ринку, має бути заборонена. Проте сумнівно, щоб
оголошення її караним вчинком, а не просто підставою для позову про

відшкодування збитків, стало ефективним способом досягнен¬
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ня цієї мети. Інформація, потрібна тут для успішного судового

переслідування, не належить до того типу інформації, що є в

розпорядженні будь-якої інстанції.

ПРОБЛЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Схоже, що більш перспективно надати потенційним

конкурентам право вимагати однакового ставлення там, де

дискримінацію не можна виправдати нічим іншим окрім бажання

примусити до конкретної поведінки на ринку, та запропонувати

спонуку до виконання цих вимог у вигляді різноманітних відшко-

дувань усім, хто вважає себе безпідставно дискримінованим.
Тож зробити потенційних конкурентів наглядачами за

монополістами й дати їм засіб проти використання цінової

дискримінації означало б, мабуть, більш ефективний контроль за такою

практикою, ніж доручити примусові заходи якійсь наглядовій
інстанції. Зокрема, якщо закон недвозначно дозволяє

отримання частки призначеного відшкодування адвокатами, що ведуть
такі справи, замість гонорарів і судових витрат, то невдовзі

можуть з явитися юрисконсульти вузької спеціалізації, які,

будуючи весь свій бізнес на таких позовах, будуть позбавлені

страху образити великі корпорації.
Те саме значною мірою стосується випадку, коли йдеться не

про поодинокого монополіста, а про невеличкі групи фірм, що

діють узгоджено задля контролю ринку. Зазвичай вважається

за потрібне забороняти такі монополістичні об єднання, або

картелі, під загрозою покарання. У США приклад було подано

розділом 1 Закону Шермана 1890 р., і цей приклад широко

наслідувався. Складається також враження, що це положення

даного закону надзвичайно сприяло створенню в діловому світі

громадської думки, яка вважає неправильним так відверто
погоджуватися зі стримуванням конкуренції. Для мене

безсумнівно, що такій загальній забороні всіляких картелів за її

послідовного здійснення можна було б віддати перевагу перед

будь-якими дискреційними повноваженнями, наданими органам
влади з метою самого лише запобігання «зловживанням».

Останнє призводить до розрізнення між добрими й поганими

монополіями й зазвичай до того, що державні органи починають

більше піклуватися про захист добрих монополій, аніж про

боротьбу з поганими. Немає підстав вважати, що будь-яка
монополістична організація заслуговує на захист від загрози
конкуренції, і є багато підстав гадати, що деякі цілком добровільні
об єднання фірм, що не покладаються на примус, не лише не¬
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шкідливі, а справді корисні. Схоже, що заборону під загрозою
покарання не можна виконати без дискреційних повноважень

дарувати привілеї або без доручення судам складного завдання

вирішувати, чи відповідає громадським інтересам та чи інша

угода. Навіть у США, за дії Закону Шермана та його численних

поправок і доповнень, зрештою виникла ситуація, про яку
можна сказати, що «з цього закону бізнесмени довідуються, що не

можна знижувати цін, з інших що не можна підвищувати цін,
а з третіх що однакові ціни це недобре»*. Тому мені

здається, що якась третя можливість, з набагато менш

серйозними наслідками, ніж заборона під загрозою покарання, але більш

універсальна, ніж дискреційний нагляд для запобігання

зловживанням, була б ефективнішою й більше відповідала б

принципові верховенства права, ніж ці два способи. Такою

можливістю було б оголошення нечинними й не забезпеченими правовою
санкцією будь-яких угод, спрямованих на обмеження торгівлі,
без жодних винятків, і запобігання будь-яким спробам
нав язати їх шляхом цілеспрямованої дискримінації тощо, надавши тим,

хто зазнає такого тиску, права вимагати різноманітних відшко-

дувань, як пропонувалося вище.

Немає потреби знов розглядати тут хибне уявлення про
суперечність між цим способом і принципом права укладати

угоди. Право укладати угоди, як і будь-яке інше право, означає

лише те, що вирішення питання щодо можливості примусового
здійснення в судовому порядку того чи іншого типу угод
залежить лише від загальних норм права, а не від попереднього
схвалення якимось органом конкретного змісту угоди. Багато

видів угод, наприклад договори щодо азартних ігор, договори,
укладені з аморальними цілями, чи договори про довічне
надання послуг, тривалий час вважалися нечинними та не

забезпеченими правовою санкцією. Незрозуміло, чому б те саме не

застосувати й до будь-яких угод щодо обмеження торгівлі; чому б не

вважати будь-які спроби примусити когось під загрозою
позбавлення звичних послуг погоджуватися з певними правилами
поведінки безпідставним втручанням в його приватну сферу,
яке дає йому право на відшкодування. Практичному
розв язанню нашої проблеми можуть дуже допомогти, як ми побачимо

пізніше, спеціальні обмеження повноважень «юридичних осіб»

(корпорацій та всіх інших офіційних чи неофіційних організацій),
які не стосуватимуться приватних осіб.

*
W.L.Letwin, Law and Economic Policy in America (New York, 1965),

p.281.
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Чому мені здається, що така скромна мета цього закону
обіцяє дуже значні результати? Тому, що його можна

застосовувати до всіх без винятку, тимчасом як усі більш амбіційні спроби
зазвичай зводяться нанівець винятками, яких так багато, що ці
закони стають куди як менш ефективними, ніж загальне

застосування якоїсь менш далекосяжної норми, не кажучи вже про
цілком неприйнятні дискреційні повноваження, які за першої
системи дають державі право визначати характер економічної

діяльності.

Мабуть, немає кращої ілюстрації невдачі такої амбіційної

спроби, ніж закон ФРН проти обмеження конкуренції*. Він

починається з радикального положення, яке, цілком згідно з

нашою пропозицією, оголошує юридично нечинними всі угоди,

спрямовані на отримання конкуренції. Але, оголосивши їх
також караним правопорушенням, цей закон завершується
великою кількістю винятків із загального правила, які цілком
звільняють від відповідальності різноманітні види угод або

надають певним інстанціям дискреційні повноваження

дозволяти їх і врешті-решт обмежують застосування закону таким

вузьким сектором економіки, що позбавляють його майже всієї

ефективності. У більшості цих винятків, якщо не в усіх, не

було би потреби, якби закон обмежився тим, що передбачено в

його першому параграфі, й не додавав до оголошення

юридичної нечинності угод, спрямованих на обмеження свободи торгівлі,
їх заборони під загрозою покарання.

Безсумнівно, існують різноманітні можливості

домовленостей щодо критеріїв тощо, які можна застосовувати в

конкретних випадках, доки не досягнуто недвозначної згоди щодо інших

умов, і які є цілком позитивними, якщо їх суворе дотримання

суто добровільне й ті, хто вважає за доцільне для себе

відхилитися від них, не зазнають жодного тиску; тому будь-яка
категорична заборона таких угод була б згубною. Установлення стосовно

видів продукції та умов договору таких норм, що в їх

дотриманні за звичайних обставин була б зацікавлена більшість,
спричинило б значну економію. Однак у таких випадках дотримання
людьми цих норм спричинятиметься не так їх обов язковістю, як

тим, що відданість встановленій стандартній практиці
окупатиметься. Необхідний контроль за такими угодами щодо критеріїв,
які починають заважати, забезпечуватиметься будь-якими
окремими фірмами, вільними відверто відхилятися від норми в

укладанні договорів, коли це в інтересах обох сторін договору.

* Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen від 27 липня 1957 р.
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Перш ніж залишити цю конкретну тему, варто додати ще

кілька слів щодо дивно суперечливого ставлення більшості

держав до монополій. Останнім часом вони, як правило,
прагнули контролювати монополії у виробництві та розподілі
промислових товарів і часто застосовували в цій сфері надто суворі
стандарти, але водночас свідомо сприяли монополіям або

користувалися ними як політичним інструментом у набагато масш-

табніших галузях: транспорті, комунальних послугах, праці,
сільському господарстві, а в багатьох країнах також у
фінансовій сфері. Антикартельне та антитрестовське законодавство

також здебільшого було спрямоване проти об єднання кількох

великих фірм і рідко ставало ефективним засобом проти

обмежувальної практики великих груп дрібних фірм,
організованих у торговельні асоціації тощо. Якщо додати до цього, якою

великою мірою сприяли монополіям тарифи, патенти на

винахід, деякі риси законодавства про компанії та принципи

оподаткування, то цілком доречно буде запитати, чи монополії

взагалі колись становили серйозну проблему, якщо держава лише

утримувалася від сприяння ним. Хоча я й вважаю, що однією з

цілей розвитку права має бути зменшення приватної влади над

поведінкою інших на ринку й що це призведе до певних

корисних наслідків, проте мені не здається, що за важливістю ці
наслідки можна порівняти з досягненнями держави, яка

утримуватиметься від допомоги монополії шляхом застосування

дискримінаційних норм або політичних заходів.

ГОЛОВНУ ЗАГРОЗУ СТАНОВИТЬ НЕ ОСОБИСТИЙ,
А ГРУПОВИЙ ЕГОЇЗМ

Хоча громадське обурення, а як наслідок і законодавство,

завжди спрямовувалися майже виключно проти егоїстичних дій
поодиноких монополістів або кількох помітних підприємств, що

діяли узгоджено, насправді зруйнуванням ринкового порядку

загрожує не своєкорислива діяльність окремих фірм, а егоїзм

організованих груп. Своєї сили вони набули насамперед
завдяки допомозі, наданій ним державою для придушення тих

виявів індивідуального егоїзму, що контролювали б їхні дії. Те, що

функціонування ринку вже зазнало великих перешкод і

загрожує дедалі більшою неефективністю, є наслідком не так

виникнення великих виробництв, як свідомого спрямування цих

виробництв на задоволення колективних інтересів. Дії
спонтанних сил ринку дедалі більше перешкоджає не те, що має на

увазі народ, коли скаржиться на монополії, а всюдисущі асоціа¬
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ції та спілки різноманітних «професій». Вони діють
здебільшого шляхом тиску на уряд задля «регулювання» ринку в своїх

інтересах.
На жаль, ці проблеми загострилися спершу в зв язку з

профспілками, коли наслідком повсюдного співчуття їх цілям стало

толерантне ставлення до методів, яких, безперечно, не можна

було дозволяти всім і які потребують приборкання навіть у

сфері праці, хоча більшість робітників почали розглядати їх як

зароблені тяжкою працею й священні права. Варто лише

запитати, якими були б наслідки загального застосування таких

методів не для економічних, а для політичних цілей (що інколи

вже робиться насправді), аби зрозуміти, що вони несумісні зі

збереженням того, що відоме нам як вільне суспільство.
У самому понятті «свобода об єднання в організації»,

освяченому тим, що його як бойовий заклик уживав не лише

робітничий клас, а й конче потрібні для демократичного ладу
політичні організації, містяться відтінки, які не лише не узгоджуються,
а суперечать тому принципу верховенства права, на якому

ґрунтується вільне суспільство. Безперечно, будь-який контроль за

цією діяльністю у вигляді дискреційного нагляду з боку уряду

був би несумісний із вільним устроєм. Однак «свободу
об єднання в організації» не більше за «свободу укладання угод»
можна тлумачити в тому сенсі, що діяльність організацій не

підлягає правилам, призначеним обмежувати їх методику, або

навіть що колективна діяльність організацій не може

обмежуватися правилами, не застосовними до окремих осіб. Нові

повноваження, створені вдосконаленням організаційних методів і

правом, наданим організаціям існуючими законами, напевно,

вимагають набагато суворіших обмежень загальними нормами
права, ніж ті, що їх було визнано за потрібне встановити законом

для діяльності приватних осіб.
Неважко зрозуміти, чому слабка людина здобуває розраду з

усвідомлення того, що вона є членом організованої групи, яка

складається з людей зі спільними цілями та як організована
група могутніша за найсильнішу людину. Однак неправильно
гадати, що така організація будь-яких інтересів принесе

користь цій людині або широкому загалу за рахунок небагатьох.

Вплив такої організації на суспільство як сукупну цілість має

зробити владу не менш, а більш деспотичною. Хоча в цьому

випадку групи можуть важити більше за окремих людей, однак

дрібні групи можуть виявитися могутнішими за великі просто

тому, що вони краще піддаються організації, або тому, що

назагал вони створюють більше необхідного, ніж уся сукупність
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більших груп. І хоча для людини її окрема найвагоміша вигода

може збільшитися, якщо вона приєднається до організації, ця

єдина найвагоміша вигода, що піддається організації, може все ж

таки бути менш важливою для неї, ніж сума решти її інтересів,
на які можуть зазіхнути інші організації і які сама вона не

може захистити, приєднавшися до відповідної кількості інших

організацій.
Та увага, яка приділяється колективним органам, і та повага,

якою вони користуються, є наслідком зрозумілого, хоча й

хибного переконання, нібито що більшою стає група, то більше її

інтереси відповідають загальним. Слово «колективний» стало

оточуватися майже такою самою атмосферою схвалення, що й

слово «соціальний». Проте насправді все навпаки, бо

колективні інтереси різноманітних груп зовсім не ближчі до

інтересів усього суспільства. Дуже приблизно, але все ж таки

можна стверджувати, що особистий егоїзм у більшості випадків

змушує людину діяти в спосіб, що сприяє збереженню
спонтанного порядку в суспільстві, тимчасом як егоїзм замкненої

групи або бажання її членів стати замкненою групою завжди

суперечитимуть справжнім спільним інтересам «великого

суспільства»*.
Усе це вже було чітко висловлено класичною економічною

наукою й отримало більш задовільну форму завдяки

сучасному маржинальному аналізові. Важливість будь-якої окремої
послуги, наданої людиною членам суспільства, це завжди

важливість лише останнього (тобто маржинального)
зробленого нею доповнення до всіх послуг цього роду; і для того щоб
якомога більше всього, що кожний член суспільства бере з

загального фонду продукції та послуг, залишалося іншим, треба,
щоб не групи як такі, а поодинокі люди, з яких вони

складаються, вільно пересуваючись між групами, прагнули зробити свої

доходи якомога більшими. Однак спільний інтерес членів будь-
якої організованої групи полягає в тому, аби зробити вартість
своїх послуг відповідною не важливості останнього

доповнення, а важливості для користувачів усієї сукупності послуг, що

надаються цією групою. Тому продуценти харчових продуктів
чи електроенергії, транспорту чи медичних послуг

намагатимуться використати свою спільну здатність до визначення

обсягу таких послуг, аби досягти ціни, яка буде значно вищою за

* Щодо всього, що обговорюється тут і в наступних абзацах, див.

Mancur Olson Jr, The Logic of Collective Action (Harvard University
Press, 1933).
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ту, що її ладні були би платити споживачі за останнє

доповнення. Між важливістю якогось різновиду товарів чи послуг як

сукупної цілості та важливістю цього останнього доповнення,

яке все ж таки постачається, не обов язково існує зв язок. Якщо
їжа необхідна для виживання, це не означає, що й останнє

доповнення до продовольчих запасів важливіше за виробництво
додаткової кількості якоїсь нікчемної дрібниці, або що

виробництво харчів має краще винагороджуватися, ніж виробництво
речей, існування яких має безперечно менше значення, ніж

наявність їжі як такої.

Проте особливий інтерес продуцентів харчових продуктів,
електроенергії, транспортних чи медичних послуг полягає у

винагородженні не лише згідно з граничною вартістю того типу

послуг, який вони надають, а й відповідно до цінності сукупних
ресурсів цих послуг для споживачів. Тому громадська думка,
яка все ще розглядає цю проблему з точки зору важливості

даного типу послуг як таких, схильна певною мірою
підтримувати такі претензії, бо вважається, що винагорода має відповідати
абсолютній важливості товару. Лише завдяки зусиллям маржи-
нальних виробників, які заробляють на життя наданням своїх

послуг за значно нижчими цінами, ніж ті, що їх були б ладні
платити споживачі, якби сукупні ресурсі були меншими, ми

впевнені в достатку й шанси кожного стають кращими. З іншого

боку, колективні інтереси організованих груп завжди

протистоять цьому загальному інтересові; їх мета не дати цим

маржинальним індивідам доповнити сукупні ресурси.
Отже, будь-який контроль у руках представників якоїсь

галузі торгівлі чи професії за сукупним обсягом товарів або

послуг, що мають постачатися, завжди протистоїть справжнім
загальним інтересам суспільства, тимчасом як егоїстичні

інтереси окремих людей, як правило, змушують їх робити ті маржи-
нальні внески, вартість яких приблизно дорівнює ціні, за яку їх

можна продати.
Цілком неправильно вважати, що ведення переговорів між

групами, в які відповідно об єднуються виробники та

споживачі кожного з різноманіття товарів і послуг, призвело б до

такого стану речей, коли гарантується як ефективність
виробництва, так і справедливий із будь-якого погляду тип

розподілу. Навіть якби можна було організувати всі окремі чи навіть

усі «важливі» інтереси (а це, як ми побачимо, неможливо), та

рівновага між силами різних організованих груп, на яку дехто

сподівається як на необхідний чи навіть доцільний результат

розвитку подій, що відбувався протягом певного часу, насправді
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спричинила б виникнення структури безперечно
ірраціональної, неефективної та вкрай несправедливої у світлі будь-якого
критерію справедливості, що вимагає ставлення до всіх за

однаковими правилами.

Вирішальною причиною тут є те, що в переговорах між

існуючими організованими групами систематично зневажаються

інтереси тих, хто спричиняє необхідне пристосування до змін, тобто

тих, хто міг би поліпшити своє становище, пересуваючись із однієї

групи до іншої. Що стосується групи, до якої вони бажають

приєднатися, то її головна мета їх не пускати. А групи, які вони

хочуть залишити, не мають спонуки сприяти їхньому
входженню до великого різноманіття інших груп. Отож у системі, де

організації існуючих виробників різноманітних товарів і

послуг визначають ціни і кількість товарів, що мають

вироблятися, тих, хто спричинив би неперервне пристосування до змін,

було би позбавлено можливості впливати на хід подій.
Прихильники різних синдикалістських чи корпоративістських
систем стверджують, що інтереси кожного пов язані з інтересами
решти виробників тих самих товарів, але це не так. Для когось

може бути набагато важливіше мати змогу перейти до іншої

групи, й такі пересування, безперечно, мають найбільше
значення для збереження загального порядку. Однак саме на

запобігання цим змінам, можливим в умовах вільного ринку,
спрямовані угоди між організованими групами.

Організовані продуценти конкретних товарів чи послуг, як

правило, намагаються виправдати цю політику замкнутості,
посилаючись на свою здатність задовольняти весь попит і на те,

що в разі своєї неспроможності його задовольнити вони цілком

згодні пустити на цей ринок інших. Однак вони умовчують про

те, що це означає лише їхню здатність задовольняти попит за

існуючими цінами, які забезпечують їм прийнятні, на їхній

погляд, прибутки. Доцільно, однак, аби цей попит задовольнявся за

нижчими цінами, за якими, можливо, здатні постачати товар інші,
залишаючи теперішнім торговцям лише певний доход, який

віддзеркалює той факт, що їхній особливий хист більше не є

дефіцитом або їхнє обладнання застаріло. Зокрема, попри те,

що запровадження технічних удосконалень має бути для

старожилів даної галузі не менш прибутковим, аніж для будь-яких
новачків, для перших це пов язане з ризиком, а часто і з

необхідністю здобувати позиковий капітал, що може похитнути їхнє

солідне, усталене становище; тому вони вважають, що в цьому
немає сенсу, якщо тільки їхньому становищу не загрожують ті,
хто незадоволений своїм. Якщо дозволити визнаним продуцен¬
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там вирішувати, коли можна допустити в дану галузь нові

компанії, то це, як правило, призводитиме просто до збереження
статус-кво.

Отже, навіть у суспільстві, де різноманітні інтереси
організовано в окремі замкнені групи, це призвело б лише до

заморожування існуючої структури та внаслідок цього до

поступового занепаду господарства, оскільки воно ставало б дедалі менш

пристосованим до мінливих обставин. Тому неправильно
думати, що незадовільність і несправедливість такої системи

пояснюється лише тим, що не не всі групи однаково організовані.
Тож думка таких авторів, як Г.Мюрдал і Дж.К.Гелбрайт*, нібито

недоліки існуючої системи мають тимчасовий характер і

можуть бути усунуті після завершення процесу організації, є

хибною. Усе ще життєздатними робить більшість західних
економік саме те, що організація інтересів є досі лише частковою

й незавершеною. Якщо її завершити, ми потрапимо в глухий
кут між цими організованими інтересами і матимемо

абсолютно негнучку структуру, якої не зможе порушити жодна угода
між визнаними зацікавленими колами, а лише сила якоїсь

диктаторської влади.

НАСЛІДКИ ПОЛІТИЧНОГО ЗУМОВЛЕННЯ ДОХОДІВ

РІЗНИХ ГРУП

Спільний для всіх членів суспільства інтерес це не сума

інтересів, спільних для членів існуючих груп виробників, а лише

зацікавленість у неперервному пристосуванні до мінливих

обставин, запобігання якому певні групи завжди вважатимуть за

доцільне для себе. Тому інтерес організованих виробників
завжди суперечить одному сталому інтересові кожного з членів

суспільства, а саме зацікавленості в неперервній адаптації до

непрогнозованих змін адаптації, потрібній навіть тоді, коли

метою є лише збереження існуючого рівня виробництва (див.
розділи VIII і X). Організовані виробники завжди зацікавлені
запобігти припливу інших, бажаючих розділити їхні успіхи або

уникнути витиснення з групи ефективнішими продуцентами,
коли попит має знизитися. Це заважає будь-яким суто
економічним рішенням, тобто будь-яким новим пристосуванням до

непередбачених змін. Тимчасом життєздатність суспільства
залежить від плавного й неперервного здійснення таких посту¬

* Gunnar Myrdal, An International Economy (New York, 1956);
J.K.Galbraith, The Affluent Society (Boston, 1969).
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пових змін і відсутності на їх шляху перешкод, які можна

подолати лише за нагромадження достатнього тиску. Усі вигоди, які

дає нам спонтанний порядок ринку, є наслідками таких змін, і

зберегти їх можна лише в тому разі, якщо дозволити цим змінам

відбуватися й надалі. Однак кожна така зміна може зашкодити

певним організованим інтересам, і тому збереження ринкового

порядку залежить від того, щоб не дозволяти цим колам

запобігати тому, що їм не подобається. Отож більшість завжди

зацікавлена ставити когось перед необхідністю робити те, що йому
не подобається (наприклад, міняти місце роботи чи

погоджуватися з нижчими доходами), і цей загальний інтерес можна

задовольнити лише визнанням принципу, за яким кожен має

підкорятися змінам, коли незалежні від будь-кого обставини

зумовлюють те, що саме він опиняється перед такою

необхідністю. Сам цей ризик невід ємний від явища непередбачених змін,
і ми маємо єдиний вибір: дозволити наслідкам таких змін

через об єктивний механізм ринку лягати на плечі людей, від
яких ринок вимагатиме або змінитися, або погодитися зі

зниженням доходів, чи вирішити (довільно або силовою

боротьбою), хто має нести цей тягар, який у цьому випадку буде
неминуче більшим, ніж тоді, коли ми дозволяємо ринку спричинити
необхідну зміну.

Безвихідь, до якої вже призвело політичне визначення рівня
цін і зарплатні організованими інтересами, в деяких країнах
породила потребу в «політиці регулювання доходів», яка має

замінити владною фіксацією винагородження різних чинників

виробництва його зумовлення ринком. Ця потреба грунтується
на визнанні того, що коли рівень заробітної платні та інших

доходів установлюється вже не ринком, а політичною силою

організованих груп, виникає необхідність у якійсь свідомій

координації; зокрема, коли таке політичне визначення має

здійснюватися стосовно зарплатні, то там, де воно стало найпомітнішим,
це було б можливо лише за застосування аналогічного

регулювання й до всіх інших доходів.
Однак безпосередньою небезпекою, яка спричинила потребу

в «політиці регулювання доходів», був процес інфляції
внаслідок конкурентного тиску, спрямованого на підвищення будь-
яких доходів. Як засіб приборкання цього висхідного руху всіх

грошових доходів «політика регулювання доходів» була
приречена на невдачу. А інфляційна політика, за допомогою якої ми

зараз намагаємося подолати цю «жорсткість», це не більш

як паліатив, який у довготривалому плані не вирішить цієї
проблеми, а лише погіршить становище, бо пропонований цією полі¬
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тикою тимчасовий порятунок від труднощів тільки

уможливить дедалі більше зміцнення цієї жорсткості. Жодне

заморожування цін і зарплатні не може змінити головної недуги, а

кожна спроба спричинити необхідні зміни у відносних цінах

владним рішенням має зазнати невдачі не тільки тому, що

жодна влада не може знати, які ціни доречні, а й навіть іще
більше тому, що такій владі доводиться в усьому, що вона

робить, намагатися виглядати справедливою, тимчасом як потрібні
зміни можуть не мати взагалі нічого спільного зі

справедливістю. Внаслідок цього всі вжиті досі заходи «політики

регулювання доходів» навіть не наблизилися до вирішення насправді
центральної проблеми: відновлення процесу пристосування
відносних доходів різних груп до мінливих обставин; а

ставлячись до цього як до об єкту політичних рішень, вони лише

погіршили справу. Як ми бачили, єдино можливим визначеним

змістом поняття «соціальна справедливість» є збереження
відносного становища різноманітних груп; однак саме його

треба змінювати заради досягнення пристосування до мінливих

обставин. Якщо зміну можна спричинити лише політичним

рішенням, то єдиним наслідком цього за відсутності основи

для реального порозуміння може бути дедалі більша

жорсткість усієї економічної структури.
Оскільки Велика Британія була єдиною великою країною,

яка за часів потреби в цілковитій реадаптації розміщення
ресурсів опинилася в лабетах надзвичайної негнучкості,
спричиненої по суті політично зумовленою структурою заробітної
платні, то труднощі, які виникають внаслідок цього, набули
відомості як «англійська хвороба». Але й у багатьох інших країнах
зі схожою ситуацією зараз марно намагаються застосовувати
аналогічні методи для подолання таких самих труднощів.
Ще й досі не всі визнають, що справжні експлуататори в

нашому теперішньому суспільстві це не егоїстичні капіталісти

чи підприємці і взагалі не окремі люди, а організації, що
здобувають свою владу з моральної підтримки колективних дій і

почуття групової лояльності. Саме традиційний ухил наших

інститутів на користь організованих інтересів забезпечує цим

організаціям штучну перевагу над силами ринку та становить

головну причину справжньої несправедливості в нашому

суспільстві й викривлення його економічної структури.
Напевно, більше реальної несправедливості чиниться в ім я групової
лояльності, ніж із егоїстичних, особистих мотивів. Якщо ми

визнаємо, що міра здатності якогось інтересу до організації не має

відношення до його важливості з будь-якого соціального погля¬
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ду й що ефективна організація інтересів можлива лише за

умови, що вони спроможні застосовувати антисоціальні примусові
повноваження, то наївна концепція можливості забезпечення

життєздатного соціального устрою за допомогою контролю

організованих інтересів з боку якоїсь «урівноважувальної
сили»* здається абсурдом. Якщо під «механізмом

регулювання», про який говорить головний тлумач цих ідей, мається на

увазі механізм, здатний спричинити встановлення корисного,

розумного порядку, то «врівноважувальні сили» такого механізму,
безсумнівно, не породжують. Уся концепція, нібито силу
організованих інтересів можна чи треба знешкодити «врівноважу-
вальною силою», являє собою повернення до методів
улагодження конфліктів, які колись існували поміж людьми й від яких
нас поступово позбавили розробка та застосування правил гідної
поведінки. Проблема розроблення аналогічних правил гідної
поведінки для організованих груп це все ж таки в

основному проблема майбутнього, і в своїх зусиллях розв язати її ми

маємо піклуватися насамперед про захист окремих людей від

групового тиску.

ОРГАНІЗАБЕЛЬНІ ТА НЕОРГАНІЗАБЕЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

Протягом останніх п ятдесяти років чи близько того

переважною думкою, що керувала політикою, була та, що зростання

організованих інтересів з метою натиснення на уряд неминуче,
а його вочевидь шкідливі наслідки пояснюються тим, що поки

лише деякі інтереси організовані в такий спосіб. Цей недолік,
вважають, зникне, тілько-но всі важливі інтереси однаково

організуються таким чином, аби врівноважувати один одного. Хибність

обох цих поглядів легко довести. У першому випадку
натискати на уряд варто лише в тому разі, якщо він має змогу сприяти

конкретним інтересам, а ця можливість існує лише за умови, що

уряд має право формулювати й застосовувати цілеспрямовані
й дискримінаційні норми. У другому випадку, як показав у своїй

важливій студії М.Олсон**, існування спільних інтересів, як

правило (за винятком випадку відносно дрібних груп), не

призводить до спонтанного формування якоїсь всеохопної

організації таких інтересів; в реальному житті це відбувалося лише

тоді, коли держава недвозначно сприяла намаганням

організувати всіх членів таких груп або принаймні толерантно стави¬

* J.K.Galbraith, op. cit.

** Mancur Olson Jr, op. cit.
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лася до застосування з цією метою примусу чи дискримінації.
Однак є можливість довести, що ці методи ніколи не

призведуть до виникнення якоїсь всеохопної організації, а завжди

породжуватимуть умови, за яких неорганізабельні інтереси прино-

ситимуться в жертву та експлуатуватимуться організабельними.
Принципове значення має тут доведення Олсоном того, що:

(1) лише відносно дрібні групи, як правило, утворюють
організацію; (2) організації значних економічних інтересів, які сьогодні

практично переважають над державою, виникли лише завдяки

допомозі державної влади; (3) в принципі неможливо

організувати всі інтереси, внаслідок чого організація певних великих

груп за допомогою держави призводить до затятої експлуатації
неорганізованих і неорганізабельних груп. До останніх можуть
належати такі важливі групи, як споживачі взагалі, сплатники

податків, жінки, літні люди та багато інших, які разом
становлять дуже значну частину населення. Усі ці групи неминуче

терпітимуть від влади організованих групових інтересів.
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XVI
ХИБНЕ ЗДІЙСНЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ІДЕАЛУ:

ВИСНОВКИ

An nescis, ті fili, quantilla pruden-
tia regitur orbis?

Аксель Оксеншерна (1648)*

ХИБНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ІДЕАЛУ

Надалі вже неможливо нехтувати той факт, що все більше

вдумливих людей, які мали найкращі мотиви й наміри,
поступово втрачають віру в те, що колись становило для них надихаю-

чий ідеал демократії.
Це трапилося водночас із сталим розширенням сфери

застосування принципу демократії і, можливо, частково внаслідок
нього. Однак дедалі більші сумніви, зрозуміло, не обмежуються
цими очевидними зловживаннями політичним ідеалом: вони

стосуються самого його осереддя. Більшість людей,
стурбованих втратою своєї віри в те, що тривалий час ними керувало,

розумно мовчать. Однак моя тривога з приводу цього

становища змушує мене висловитися.

На мою думку, втрата ілюзій, що її зазнали так багато людей,
пояснюється не крахом принципу демократії як такого, а тим,

що ми неправильно його застосовували. Я прагну врятувати

репутацію цього ідеалу й тому хочу виявити, якої помилки ми

припустилися й як можемо запобігти негативним наслідкам

демократичної процедури, що її ми дотримувалися.

*
Граф Аксель Оксеншерна (1583-1654) у листі до сина, 1648:

«Хіба ти не знаєш, сину мій, як мало розуму править світом?». Багато

які з аргументів на користь пропозиції, що викладається в

наступному розділі, було написано, частково опубліковано, а отже, й побачено

читачами досить давно, тому я вставляю тут коротке резюме, в якому
мені нещодавно вдалося, вважаю, більш стисло сформулювати чільні

пункти. Це лише трохи змінена версія начерку, опублікованого в

часописі Encounter за березень 1978 р.

16 Хайєк Ф.А. 121
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Звичайно, аби уникнути розчарування, до будь-якого ідеалу
треба підходити тверезо. У випадку демократії, зокрема, треба
не забувати, що це слово стосується виключно конкретного

способу державного врядування. Первісно воно означало не

більше, ніж певну процедуру досягнення політичних рішень, і

нічого не повідомляє нам стосовно належних цілей
державного врядування. І все ж таки як єдиний із виявлених колись

людьми спосіб мирної зміни державного устрою демократія
неоціненна, й за неї варто боротися.

«ТОРГОВО-ПЕРЕГОВОРНА» ДЕМОКРАТІЯ

Неважко, однак, зрозуміти, чому результат демократичного

процесу в його теперішньому вигляді прикро розчаровує тих,

хто вірив у принцип, за яким державне врядування має

спиратися на думку більшості.

Хоча дехто стверджує, що саме це сьогодні й відбувається,
для спостережливих людей надто очевидно, що це не так. Адже
ще ніколи в історії державна влада не була такою мірою
змушена задовольняти конкретні побажання численних

зацікавлених кіл, як сьогодні. Критики теперішньої демократії
полюбляють термін «масова демократія». Але якби для демократичної
державної влади дійсно були обов язковими рішення, узгоджені
поміж широкими масами, то проти цього важко було б

заперечувати. Причиною скарг є не те, що уряди служать узгодженій
думці більшості, а те, що вони змушені служити окремим,

інтересам певного конгломерату численних груп. Малоймовірно,
але принаймні можна собі уявити, що автократична держава
виявлятиме стриманість. Однак всемогутня демократична
держава просто не здатна на це. Якщо її повноваження не

обмежені, вона просто не може обмежити себе служінням
узгодженим поглядам більшості електорату. Вона буде змушена

об єднувати певну більшість і підтримувати її єдність,
задовольняючи вимоги великої кількості конкретних зацікавлених груп,
кожна з яких погодиться на надання особливих привілеїв іншим

групам лише за умови такого самого врахування своїх власних

інтересів. Така торгово-переговорна демократія не має нічого

спільного з концепціями, що ними ми звикли обґрунтовувати
принцип демократії.
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ІГРАШКА ГРУПОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Коли я говорю тут про необхідність обмеження

демократичної державної влади (або коротше про обмежену
демократію), я, звичайно, маю на увазі обмеження не тієї частини

державної влади, що провадиться в демократичний спосіб, а всієї

державної влади, особливо якщо вона демократична. Причина
в тому, що демократична державна влада, якщо вона

всемогутня лише номінально, стає внаслідок необмежених повноважень

надзвичайно слабкою іграшкою будь-яких поодиноких

інтересів, що їх вона має задовольняти заради забезпечення

підтримки більшості.

Як виникла така ситуація?
Протягом двох століть, від кінця абсолютної монархії аж до

виникнення необмеженої демократії, велика мета

конституційного правління полягала в обмеженні будь-яких державних
повноважень. Чільними принципами, що поступово
встановлювалися для запобігання будь-якому довільному здійсненню
влади, були поділ влад, панування або верховенство права, підза-
конне врядування, розрізнення між приватним і публічним
правом і правила судочинства. Усі вони мали сприяти
визначенню та обмеженню обставин, за яких припускалося
застосування будь-якого примусу до людей. Вважалося, що примус

виправданий лише тоді, коли його вимагають загальні інтереси,
а таким вважався лише примус, згідний із єдиними правилами,
однаково застосовними до всіх.

Усі ці великі ліберальні принципи відступили на другий
план і були напівзабуті, коли виникла думка, нібито

демократичний контроль державної влади робить непотрібними будь-
які інші гарантії проти довільного використання влади. Було
забуто не так старі принципи, як їх традиційну словесну форму,
позбавлену сенсу внаслідок поступової зміни вжитих

ключових слів. Найважливішим із вирішальних термінів, що на них

трималося значення класичних формул ліберальної конституції,
було слово «Закон», і зі зміною змісту цього терміна всі

колишні принципи втратили свій сенс.

ЗАКОНИ ПРОТИ ВКАЗІВОК

Для засновників конституціоналізму термін «Закон» мав

дуже точне й вузьке значення. Захист особистої свободи
очікувався лише від обмеження державної влади законом у цьому
значенні. Філософи права в XIX ст. зрештою визначили його
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як правила, що регулюють поводження людей з іншими, можуть
застосовуватися до невідомої кількості майбутніх випадків і

містять заборони, які встановлюють (але, звичайно, не точно

визначають) межі захищених сфер усіх людей і організованих
груп. Після тривалих дискусій, у ході яких, зокрема, німецькі

правознавці нарешті розробили цю дефініцію того, що вони

назвали «законом у матеріальному сенсі», від неї раптово
відмовилися через заперечення, яке сьогодні здається, мабуть,
майже смішним: нібито за цією дефініцією норми конституції не

були б законом у матеріальному сенсі. Звичайно, вони

становлять не норми поведінки, а правила організації державного
врядування, і, як кожне публічне право, схильні до частих змін,
тимчасом як приватне (та кримінальне) право може залишатися

незмінним.

Закон призначався для запобігання негідній поведінці.

Правосуддя зверталося до принципів, однаково застосовних до всіх,
і протиставлялося будь-яким конкретним наказам чи

привілеям, що стосувалися конкретних людей і груп. Але хто сьогодні
вважає, як вважав Джеймс Медісон двісті років тому, що

палата представників не здатна ухвалити «закон, який не матиме

для депутатів та їхніх колег такої самої юридичної сили, що й

для переважної більшості суспільства?».
Із гаданою перемогою демократичного ідеалу сталося так,

що право встановлювати закони та урядове право видавати

вказівки потрапили до рук одних і тих самих зборів. Неуник-
ним наслідком цього стало те, що вища державна влада

отримала право принагідно приймати для себе самої будь-які закони,

що найкраще допомагали їй досягти тих чи інших конкретних
цілей. Однак це неминуче означало кінець принципу
врядування за законом. Хоча досить розумно було вимагати визначення

демократичною процедурою не лише законодавства як такого,

а й урядових заходів, проте надання обох повноважень одним і

тим самим зборам фактично означало повернення до

необмеженого правління.
Це також позбавило обґрунтованості початкове

переконання, нібито демократія, завдяки тому, що вона має підкорятися
більшості, здатна робити лише те, що відповідає загальним

інтересам. Це було б слушно для органа, який може приймати лише
загальні закони або ухвалювати рішення з питань, що

становлять насправді загальний інтерес. Однак це не тільки не слушно,
а й просто неможливо для органу, що має необмежені

повноваження і неминуче користується ними для купівлі голосів

представників конкретних зацікавлених кіл, у тому числі деяких
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дрібних груп чи навіть окремих могутніх осіб. Авторитет
такого органу пояснюється не тим, що він доводить віру в

справедливість своїх рішень, піддаючи себе самого дії загальних норм.
Тож йому постійно доводиться винагороджувати різні групи за

підтримку, надаючи їм особливі привілеї. «Політичні

необхідності» сучасної демократії далекі від того, чого вимагає більшість!

ЗАКОНИ ТА СВАВІЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ

Наслідком цього розвитку подій стало не лише те, що

правління більше не здійснювалося за законом. Своє значення

втратило й само поняття закону. Так звані законодавчі органи вже

не обмежувалися прийняттям законів у сенсі загальних норм
(що вони мали робити, на думку Джона Локка). Усе

постановлене законодавчим органом почали називати «законом», і не

він називався законодавчим тому, що видавав закони, а

«закони» стали назвою для всього, що походило від «законодавчих

органів». Відтак освячене слово «закон» утратило все своє

колишнє значення і стало назвою для наказів того, що
засновники конституціоналізму назвали б свавільною владою.

Державне врядування стало головною справою «законодавчого органу»,
а законодавство другорядною.

Термін «свавільний» теж утратив своє класичне значення.

Це слово означало «той, що не підкоряється правилам», тобто

зумовлюється конкретною волею, а не відповідає визнаним

нормам. У цьому сенсі навіть рішення автократичного
правителя може бути законним, а рішення демократичної більшості

цілком свавільним. Навіть Руссо, на якому лежить головна

відповідальність за внесення в політичний вжиток поняття «воля»,

розумів (принаймні, іноді), що ця воля, аби бути справедливою,
має бути загальною за задумом. Однак рішення більшості в

сучасних законодавчих зборах, звичайно, необов язково

повинно мати цю властивість. Годиться все, що збільшує кількість

голосів на підтримку урядових заходів.

Всемогутній суверенний парламент, не обмежений

формулюванням загальних норм, означає, що ми маємо свавільну
владу. І що гірше владу, яка не може, навіть якби хотіла,

підкорятися жодним принципам, а має підтримувати себе, роздаючи
особливі ласки тим чи іншим групам. Вона змушена купувати
свій авторитет за допомогою дискримінації. На жаль,

британський парламент, який був взірцем для більшості
репрезентативних інституцій, запровадив також ідею верховенства (тобто
всемогутності) парламенту. Проте верховенство права та вер¬
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ховенство необмеженого парламенту несумісні. Однак
сьогодні, коли пан Інок Пауел заявляє, що «Білль про права
несумісний з вільною конституцією цієї країни», пан Галахер
поспішає запевнити його, що він розуміє це й погоджується з

паном Пауелом*.
Виявляється, що американці два століття тому мали рацію:

всемогутній парламент означає кінець свободи особистості.

Схоже, що вільна конституція означає вже не свободу
особистості, а дозвіл більшості парламенту діяти так,, як їй

заманеться. Ми можемо мати або вільний парламент, або вільний

народ. Особиста свобода вимагає, аби будь-яка влада

обмежувалася довготривалими принципами, схваленими громадською

думкою.

ВІД НЕРІВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СВАВІЛЬНОСТІ

Для виявлення цих наслідків необмеженої демократії
знадобився певний час.

Деякий час традиції розвивалися в рамцях періоду, коли

ліберальний конституціоналізм діяв як обмеження обсягу
державної влади. Коли ці форми демократії наслідувалися в

частинах світу, де такої традиції не існувало, вони, звісно, незмінно

зазнавали невдачі. Але в країнах із більшим досвідом
представницького правління подолання традиційних бар єрів перед
свавільним використанням влади мало спочатку цілком

доброчесні мотиви. Дискримінація заради допомоги найменш

удачливим не здавалася дискримінацією (пізніше ми навіть

винайшли для її приховання безглуздий термін «ті, що користуються
меншими правами»). Але для того, щоб поставити в більш рівні
матеріальні умови людей, доконечно різних за багатьма

показниками, від яких у прямому сенсі залежить їхній успіх, треба
ставитися до них неоднаково.

Однак порушення принципу рівного ставлення за

законом навіть заради милосердя неминуче відкривало шлях для

свавільності. Аби її замаскувати, використовувалася формула
удаваної «соціальної справедливості». Нікому точно не відомо,
що вона означає, але саме з цієї причини вона правила за чарів¬

* Палата громад, 17 травня 1977 р. Насправді немає потреби в

переліку захищених прав; потрібне лише одне-єдине обмеження будь-яких
урядових повноважень: не дозволяється жодного примусу, за винятком

примусового підкорення законам у попередньому визначенні. Це
вмістило б усі визнані фундаментальні права й не тільки їх.
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ну паличку, за допомогою якої було зруйновано всі бар єри
перед необ єктивними заходами. Роздача грошової допомоги за

рахунок когось іншого, що його нелегко індивідуалізувати,
стала найпривабливішим способом купівлі підтримки більшості.

Проте парламент чи уряд, що стають благодійним закладом,

таким чином піддають себе небезпеці невідпорного шантажу.
І невдовзі вже не «заслуги», а «політична необхідність»
визначає, яким групам сприяти за громадський кошт.

Ця легалізована корупція не провина політиків; вони не

можуть її уникнути, якщо хочуть отримати посади, на яких

будуть здатні робити щось добре. Ця корупція стає невід ємною
ознакою будь-якої системи, де підтримка більшості санкціонує
той чи інший спеціальний засіб заспокоєння конкретного
незадоволення. Опиратися такому тискові здатний і законодавчий

орган, обмежений формулюванням загальних норм, і виконавча

влада, яка вживає примус лише для застосування загальних

норм, яких не може змінити; всемогутні ж законодавчі збори
опиратися йому не здатні. Позбавлені усякого права вживати

примус на власний розсуд, органи влади можуть, звичайно, все

ж таки робити розрізнення в наданні послуг, але це менш

небезпечно й цьому легше запобігти. Але якщо центральний орган
влади не має права на дискримінаційний примус, надання

більшості послуг можна й, мабуть, треба делегувати
регіональним або місцевим корпораціям, що змагаються за мешканців,
надаючи кращі послуги за нижчими цінами.

ПОДІЛ ВЛАД ЗАДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
НЕОБМЕЖЕНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ

Здається, ясно, що номінально необмежені («суверенні»)
представницькі збори мають дедалі більше підштовхуватися до

сталого й необмеженого розширення повноважень державної
влади. Так само зрозумілим здається й те, що запобігти цьому
можна лише поділивши вищу владу між двома різними
демократично обраними зборами, тобто застосувавши принцип

поділу влад на найвищому рівні.
Склад таких різних зборів, звичайно, мав би бути відмінним,

якби законодавчі збори мали репрезентувати думку людей
щодо справедливості та несправедливості тих чи інших видів

урядової діяльності, а інші, урядові збори мали б керуватися
волею народу щодо конкретних заходів у межах правил,
установлених першими зборами. До цього другого завдання (яке
було головним заняттям існуючих парламентів) добре присто-
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сувалися практика й організація парламентів, особливо їх

організація за партійною ознакою, насправді необхідна для
керівництва урядом.

Однак глибока недовіра всіх без винятку великих

політичних мислителів XVIII ст. до партійного поділу в справжніх
законодавчих органах була небезпідставною. Навряд чи можна

заперечувати, що існуючі парламенти здебільшого непридатні
для законодавчої діяльності як такої. Для успішного виконання

цього завдання вони не мають ані часу, ані належного настрою.
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XVII
ЗРАЗКОВА КОНСТИТУЦІЯ

У будь-якому випадку корисно
знати те найдосконаліше в своєму

роді, що ми могли б якомога точніше

скопіювати в будь-якій конституції
чи формі правління, наближаючись

до цього взірця шляхом таких

обережних змін і нововведень, що не

спричинили б надто великого

безладу в суспільстві.

Девід Г юм*

ХИБНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ

Що ми можемо зробити сьогодні, в світлі набутого досвіду,
для досягнення тих цілей, яких майже двісті років тому вперше

спробували досягти творці Конституції Сполучених Штатів

Америки певною обдуманою конструкцією? Хоча наші цілі,
можливо, й досі залишаються такими самими, ми багато чого

навчилися з цього великого експерименту та його численних

копіювань. Тепер ми знаємо, чому не справдилися сподівання авторів
цих документів на те, що за їх допомогою можна ефективно
обмежити повноваження державної влади. Вони сподівалися

підкорити державну владу та окремих людей правилам гідної
поведінки шляхом відокремлення законодавчих повноважень

від виконавчих і судових. Вони навряд чи могли передбачити,
що внаслідок доручення законодавчому органу також керівництва
урядом функція формулювання правил гідної поведінки та

функція спрямування конкретної діяльності уряду на досягнення

конкретних цілей почнуть безнадійно сплутуватися й закон вже

не означатиме лише таких універсальних і одностайних норм
гідної поведінки, що обмежували б усякий деспотичний

примус. Тому вони так і не досягли реального поділу влад, що його

* David Hume, Essays, Part II, Essay XVI, «The Idea of a Perfect

Commonwealth».
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прагнули. Натомість вони створили в США систему, за якої

право організовувати й спрямовувати діяльність уряду було
поділено (часто на шкоду ефективності уряду) між чільним

виконавчим органом і представницькими зборами, що

обираються в різні періоди та за різними принципами й тому нерідко
протистоять один одному.
Ми вже бачили, що бажання доручити формулювання

правил гідної поведінки та керівництво черговим урядом
представницьким органам не означає, що обидва ці права треба
доручати одному й тому самому органу. Про можливість

іншого розв язання цієї проблеми* свідчить один із перших етапів

розвитку представницьких інституцій. Контроль за діяльністю

уряду здійснювався, принаймні спочатку, через контроль
державних доходів. У ході еволюції, яка розпочалася в Британії
наприкінці XIV ст., право на контролювання державної
скарбниці поступово переходило до палати громад. Коли зрештою

наприкінці XVII ст. палата лордів остаточно поступилася
палаті громад своїм виключним правом складати фінансові
законопроекти, вона як найвищий суд країни продовжувала
зберігати абсолютний контроль за розробкою норм загального права.
Хіба не природно, що, поступившися палаті громад виключним

контролем за поточною діяльністю уряду, друга палата натомість

зажадала виключного права змінювати законодавчими актами

примусово застосовні норми гідної поведінки?

Насправді такий хід подій був неможливий, доки верхня
палата репрезентувала нечисленний привілейований клас. Але

* Ідея щодо перебудови представницьких зборів займає мене вже

давно, і я висловлював її в загальних рисах у багатьох своїх

попередніх працях. Першою, здається, була бесіда на тему «New Nations

and the Problem of Power» у часописі Listener, No.64, London, 10 Nov.
1960. Див. також «Libertad bayo la Ley» in Orientacion Economica,
Caracas, April 1962; «Recht, Gesetz und Wirtschaftsfreiheit», Hundert
Jahre Industrie- und Handelskammer zu Dortmund 1863-1963

(Dortmund, 1963); «The Principles of a Liberal Social Order»,//
Politico,December 1966; «Die Anschauungen der Mehrheit und die zeitgenossische
Demokratie», Ordo 15/16 (Dusseldorf, 1963); «The Constitution of a

Liberal State», II Politico 31, 1967; The Confusion of Language in

Political Thought (Inst, of Econ. Affairs, London, 1973). Більшість

пізніших праць передруковано в моїй книжці New Studies in

Philosophy, Politics, Economics and History of Ideas (London/Chicago,
1977). Найостанніше викладення цієї ідеї можна знайти в книжці

Three Lectures on Democracy, Justice and Socialism (Sydney, 1977),
перекладеній також на німецьку, іспанську та португальську мови.
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в принципі поділ за функціями замість поділу за класами міг

призвести до ситуації, коли палата громад отримала б

цілковиту владу над апаратом уряду й усіма матеріальними засобами,
наданими в його розпорядження, але застосовувати примус

була б спроможна лише в межах норм, установлених палатою

лордів. В організації та спрямуванні того, що є власне

завданням уряду, члени палати громад мали би повну свободу дій.
Для керівництва діями урядовців стосовно власності держави
вони могли б формулювати будь-які норми, щодо яких дійшли
згоди. Однак ані вони, ані їхні службовці не могли би

примушувати приватних осіб ні до чого, крім дотримання норм,
визнаних або встановлених верхньою палатою. Тож було б цілком

логічно, якби поточні справи уряду провадилися якимось

комітетом нижньої палати або краще її більшості. Тоді такий

уряд у своїх повноваженнях щодо громадян цілком підлягав
би законові, якого він був би нездатний змінювати, аби зробити
придатним для своїх конкретних цілей.

Такий поділ завдань потребував би й поступово
спричинився б до чіткого розрізнення між правилами гідної поведінки
та вказівками урядові. Він швидко продемонстрував би

потребу в якійсь вищій судовій владі, здатній розв язувати
конфлікти між двома виконавчими органами й таким чином поступово

створювати дедалі точнішу відмінність двох типів норм:
приватного (у тому числі кримінального) та публічного права, які

зараз сплутуються через те, що характеризуються одним

терміном «право».
Замість такого поступового прояснення цієї

фундаментальної відмінності зосередження цілком різних завдань у руках
одного й того самого органу призводило до дедалі більшої

розпливчатості поняття права. Ми бачили, що виявити цю

відмінність не так легко, й навіть для сучасної правової думки
це завдання пов язане з деякими складними проблемами.
Однак вирішити його можливо, хоча для цілком задовільного

рішення може знадобитися подальший поступ
взаєморозуміння. Але саме завдяки такому поступові й розвивалося будь-
яке право.

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ІДЕАЛЬНОЇ КОНСТИТУЦІЇ

Виходячи з можливості виявити чітку відмінність між двома

типами норм, які ми тепер називаємо законами, ми підкреслимо
її важливість, досить детально змалювавши той різновид
конституційних заходів, який забезпечив би реальний поділ повнова¬
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жень між двома представницькими органами, за якого

законотворчість у вузькому значенні слова, так само як і власне

державне врядування провадилися б демократично, але різними й

незалежними один від одного органами. Подаючи такий начерк,
я не маю за мету пропонувати якусь конституційну схему для

теперішнього застосування. Звичайно, я не маю на увазі, що будь-
яка країна з міцними конституційними традиціями має замінити

свою конституцію новою, складеною за запропонованою схемою.

Проте є дві підстави вважати цей начерк вартим уваги, не

кажучи вже про той факт, що загальні принципи, обговорені на

попередніх сторінках, набудуть більш визначеної форми, якщо я

накреслю тут певну модель конституції, що їх втілює.

По-перше, дуже нечисленні країни в світі мають змогу
похвалитися міцними конституційними традиціями. Адже такі

традиції, окрім англомовного світу, існують, мабуть, лише в

невеличких країнах Північної Європи та в Швейцарії. У більшості

ж інших країн конституція ніколи не існувала протягом досить

тривалого періоду, аби перетворитися на глибоко вкорінену
традицію, а в багатьох із них бракує й того підложжя традицій і

переконань, яке в удачливіших країнах змусило працювати
навіть ті конституції, що не існували в письмовій формі або

нечітко формулювали те, що передбачали. Ще більше це

стосується тих нових країн, які, не маючи традиції, хоча б

приблизно схожої на ідеал «принципу верховенства права», що його

вже тривалий час дотримувалися європейські держави,
засвоїли від останніх демократичні інститути без підложжя
передбачених цими інститутами ідей та переконань.

Для того щоб такі спроби пересадження демократії не

зазнали невдачі, у таких інструментах державного врядування
нових демократій має бути чітко витлумачена значна частина

тих неписаних традицій і переконань, що в демократичних
країнах тривалий час стримували зловживання владою з боку
більшості. Те, що такі спроби досі були невдалими, не означає,

що основоположні ідеї демократії незастосовні, а свідчить лише

про те, що окремі інститути, які певний час досить добре
працювали на Заході, передбачають мовчазне схвалення деяких інших

принципів, яких там певною мірою дотримувалися, але там, де

вони ще не визнані, їх треба зробити такою самою складовою

писаної конституції, що й решту. Ми не маємо права
припускати, що ті чи інші форми демократії, які були ефективними для

нас, неодмінно будуть ефективними й деінде. Досвід підказує
нам, що це навряд чи так. Тому є всі підстави запитати, яким

чином ті концепції, що їх мовчазно передбачають представницькі
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інституції нашого типу, можна недвозначно висловити мовою

таких конституцій.
По-друге, принципи, втілені в схемі, що буде окреслена,

можуть придатися в зв язку з сучасними зусиллями створити
нові наддержавні інституції. Схоже, дедалі більше зростає
відчуття того, що ми можемо сподіватися на досягнення якогось

міжнародного права, але сумнівно, чи можемо (або навіть чи маємо)
створювати якийсь наднаціональний уряд, окрім деяких суто

службових органів. Проте ясно одно: аби ці зусилля не

виявилися марними або не завдали більше лиха, ніж добра, функції
цих наднаціональних інституцій треба на тривалий час

обмежити запобіганням діям національних урядів, небезпечним для

інших країн; вони не повинні мати повноважень наказувати їм

робити те чи те. Цілком зрозуміло, що люди можуть
заперечувати проти надання якомусь міжнародному органу права давати

накази окремим національним урядам. Слушною відповіддю
на багато які з цих заперечень було б обмеження повноважень

такого нового органу влади встановленням загальних правил,
що лише забороняли би певні види дій держав-членів або їх

громадян. Однак для досягнення цього нам треба ще виявити, як

можна ефективно відокремити право на законодавство у тому
сенсі, в якому його розуміли ті, хто вірив у поділ влад, від
повноважень уряду.

ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ

У засадничій статті такої конституції мало би бути
сформульовано, що за звичайних часів, окрім певних чітко визначених

надзвичайних ситуацій, людей можна обмежувати в здійсненні
їхніх бажань або примушувати до здійснення тих чи інших

вчинків лише згідно з визнаними правилами гідної поведінки,
покликаними окреслювати й захищати індивідуальну сферу
кожної людини; ухвалена ж сукупність таких правил може

зазнавати свідомого змінення лише з боку так званих «законодавчих

зборів». Ці збори взагалі повинні мати владу лише в тому випадку,
якщо вони довели свій намір бути справедливими, підкорившися
загальним нормам, які мають застосовуватися в невідомій
кількості майбутніх випадків і над застосуванням яких до

конкретних випадків вони вже не мають влади. Засаднича стаття

мала б містити дефініцію того, що може бути законом у

вузькому значенні номосу, яка дозволила б судам вирішувати, чи має

кожне конкретне рішення законодавчих зборів ті формальні
ознаки, які дозволяють оголосити його законом у цьому сенсі.
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Ми бачили, що така дефініція не могла б спиратися лише на

суто логічні критерії; вона вимагала б, аби ці норми
призначалися для застосування до нескінченної кількості невідомих

майбутніх випадків, для сприяння утворенню й збереженню
абстрактного порядку з непередбачуваним конкретним змістом, а

не досягненню якихось конкретних цілей, і, нарешті, для

виключення будь-яких положень, що призначені або фактично
впливають насамперед на конкретних людей чи групи, що

піддаються визначенню. Нею мало б також визнаватися, що хоча внесення

змін до визнаної сукупності існуючих правил гідної поведінки
є виключним правом законодавчих зборів, первісна сукупність
таких правил містила б не лише витвори минулого
законодавства, а й ті ще не сформульовані ідеї, приховані в минулих

рішеннях, які зобов язували б суди й мали ними чітко

роз яснюватися.

Ця засаднича стаття, звичайно, була би призначена не для

окреслення функцій уряду, а лише для встановлення меж його

права на примус. Обмежуючи коло можливих засобів надання

урядом послуг громадянам, вона все ж таки не здійснювала б

відвертого обмежування змісту його можливих послуг. Ми

повернемося до цього питання, коли розглядатимемо функції
другого представницького органу «урядових зборів».

Така стаття сама по собі досягла би більшого, ніж те, що

покликані були забезпечувати традиційні біллі про права, і

зробила б непотрібним будь-який окремий перелік особливих

захищених основних прав. Це стає ясно, якщо згадати, що жодне

з традиційних прав людини (свобода слова, преси, релігії, зборів
та об єднань, право на недоторканість житла чи листування тощо)
не становить і ніколи не становило абсолютного права, яке не

підлягає обмеженню загальними правовими нормами. Свобода
слова не означає, звичайно, що ми маємо право зводити

наклепи, обмовляти, вводити в оману, підбурювати до скоєння

злочину чи спричиняти паніку удаваною тривогою. Усі ці права
мовчазно чи виразно захищаються від обмежень лише «за винятком

тих обмежень, що відповідають закону». Однак це

застереження, як стало цілком ясно в наш час, безглузде й не позбавляє

захист цих прав усієї ефективності проти «легіслатури» лише

в тому випадку, якщо під «законом» мається на увазі не кожне

належно прийняте рішення представницьких зборів, а лише такі

норми, які можна схарактеризувати як закони у визначеному

тут вузькому сенсі.

Основні права, що традиційно захищаються біллями про
права, є не єдиними, що потребують захисту задля запобігання
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свавільній владі, й усі найважливіші права, з яких складається

свобода особистості, взагалі не можна вичерпно перелічити.
Попри те, що, як було продемонстровано раніше, зусилля поширити
це поняття на те, що ми тепер називаємо соціальними та

економічними правами, були спрямовані в хибному напрямку (див.
додаток до розділу IX), існує багато непередбачуваних виявів

особистої свободи, що не менше заслуговують на захист, аніж ті,
що перелічені в різноманітних біллях про права. Як правило, в

них чітко згадуються ті права, що за тих чи інших часів зазнали

особливої загрози, й зокрема ті, гарантії яких здавалися

необхідними задля забезпечення демократичного устрою. Однак якщо

виокремити їх як такі, що потребують особливого захисту, це

означатиме, що в інших сферах держава може застосовувати

примус і її не зв язуватимуть загальні норми права.
Саме з цієї причини перші автори американської

конституції спочатку не хотіли включати до неї білль про права, а

коли його було додано, неефективна й майже забута 9-та

поправка передбачила, що «перелічення в Конституції певних прав
не може тлумачитися в сенсі заперечення чи применшення
інших наявних у людей прав». Може здатися, що перелік
конкретних прав, які підлягають захисту від будь-яких порушень

«окрім тих, що відповідають закону», насправді означає, нібито

в інших відношеннях законодавчий орган має право
обмежувати чи примушувати людей, не підкоряючись загальним

нормам. А поширення терміну «закон» майже на кожну
резолюцію законодавчого органу останнім часом зробило навіть цей
захист безглуздим. Проте мета будь-якої конституції саме

запобігати будь-яким дискреційним обмеженням і примусу
навіть з боку законодавчого органу. І, як переконливо було
зазначено одним видатним швейцарським юристом*, нові

можливості, створені технічним прогресом, у майбутньому можуть

зробити інші свободи навіть важливішими за ті, що
захищаються традиційними кодифікаціями основних прав.

Призначення основних прав просто захищати свободу
особистості в значенні відсутності свавільного примусу. Для
цього треба, аби примус вживався лише для застосування

універсальних правил гідної поведінки, що захищають

індивідуальні сфери, та для збору коштів на забезпечення послуг, що

надаються державою. І оскільки це передбачає, що

обмеженням підлягає лише така поведінка людини, яка може зашкодити

* Z.Giacometti, Der Freiheitskatalog als Kodifikation der Freiheit

(Ziirich, 1955).
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захищеним сферам інших, за такої умови людина була б цілком

необмеженою в усіх тих діях, які впливають лише на Ті

особисту сферу або на сфери інших згідних відповідальних осіб, і відтак

гарантувалася б уся свобода, що її можна забезпечити

політичними заходами. Інша річ (і про це ми говоритимемо пізніше),
що здійснення цієї свободи, можливо, треба тимчасово

відкладати, коли під загрозою знаходяться ті інститути, які мали б

забезпечувати її в довгочасному плані, й коли виникає потреба
приєднатися до спільних дій заради вищої мети захисту цих

інститутів або відвернення якоїсь іншої загальної небезпеки

для всього суспільства.

ДВА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ

З ВІДМІННИМИ ФУНКЦІЯМИ

Ідея доручити завдання формулювання загальних правил
гідної поведінки якомусь іншому представницькому органу, ніж

той, якому доручено завдання державного врядування, не зовсім

нова. На щось схоже замірялися давні афіняни, які дозволяли

вносити зміни до підставового закону (nomos) лише

особливому органу номофетам (nomothetae, тобто законодавцям)*.
Оскільки nomos це майже єдиний термін, що зберіг,
принаймні приблизно, значення загальних правил гідної поведінки,
а термін nomothetae було відроджено за дещо схожих

обставин в Англії XVII ст.**, а потім Дж.С.Міллем***, то, мабуть,
буде доречно вживати його іноді для позначення того суто
законодавчого органу, що його мали на увазі прихильники поділу
влад і теоретики принципу верховенства права, а саме скрізь, де

треба чітко відокремлювати його від другого представницького
органу, який ми називатимемо «урядовими зборами».

Такі відмітні законодавчі збори вочевидь забезпечуватимуть
ефективний контроль за рішеннями так само представницького

урядового органу лише в тому випадку, якщо їх склад

формуватиметься в інший спосіб; на практиці це нібито має означати,

що обидві ці асамблеї не можна обирати в однаковий спосіб

або на однаковий період. Якщо просто доручити цим зборам
* Див. A.R.W.Harris, «Law Making at Athens at the End of the Fifth

Century В.С.», Journal of Hellenic Studies, 1955, та подальші наведені
там посилання.

**
E.G.Philip Hunton, A Treatise on Monarchy (London, 1643),p.5.

*** J.S.Mill, Considerations on Representative Government (London,
1861), ch.5.
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різні завдання, але формувати їх із приблизно однакових

пропорцій представників тих самих груп і особливо партій, то

законодавчий орган, мабуть, просто забезпечуватиме закони,

потрібні урядовому органові для досягнення його цілей, так,

немовби вони становили один орган.
Відмінні завдання вимагають також, аби різні збори

репрезентували погляди виборців в різних аспектах. Із точки зору

суто урядових завдань здається доцільним, аби
віддзеркалювалися конкретні побажання громадян щодо конкретних
результатів, тобто були представлені їхні конкретні інтереси; тож,

безперечно, для керівництва урядом потрібна якась більшість, віддана
певній програмі дій і «придатна для управління». З іншого боку,
законотворча діяльність як така має керуватися не інтересами,
а громадською думкою, тобто поглядами щодо правильності чи

неправильності певного типу дій не як знаряддя
досягнення конкретних цілей, а як перманентне правило, незалежно від

впливу на окремих людей чи групи. Якби людям довелося

обирати тих, хто зможе найефективніше піклуватися про їхні

інтереси, й тих, кому вони можуть доручити безсторонній захист

справедливості, вони, мабуть, обрали б цілком різних людей:

ефективність у виконанні першої функції потребує зовсім інших

якостей, аніж чесність, мудрість і розважливість, що мають

першорядне значення для виконання другої.
Система періодичних виборів цілого органу представників

вдало спланована не лише для того, щоб змусити їх реагувати
на мінливі бажання електорату, а й для того, щоб спонукати їх

до організації в партії і зробити залежними від узгоджених
партійних цілей, підпорядкованих підтримці конкретних

інтересів і конкретних програм дій. Але фактично вона також

змушує окремих членів підкорятися партійній дисципліні, аби

отримати підтримку партії на перевиборах.
Немає підстав очікувати від зборів представників, що

мають завдання піклуватися про конкретні інтереси, тих якостей,
яких очікували класичні теоретики демократії від
репрезентативної вибірки широких верств населення. Однак це не

означає, що якби від народу вимагалося обирати представників, які

не мають права надавати йому конкретних привілеїв, то його
не можна було б спонукати відреагувати призначенням тих,

що їх він звик найбільше поважати, особливо якби він мав

обирати поміж людьми, які вже здобули репутацію в

повсякденних справах.
Таким чином виявляється, що для цілей законодавства як

такого потрібні збори, які складаються з чоловіків і жінок, об¬

18 Хайєк Ф.А. 137
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раних у відносно зрілому віці на досить тривалим період,

наприклад на п ятнадцять років, аби їм не доводилося

турбуватися про переобрання. Після закінчення цього періоду, аби

зробити їх цілком незалежними від партійної дисципліни, їх не можна

ані переобирати, ані примушувати повернутися до заробляння
на життя в умовах ринку, а треба забезпечити їм сталу
зайнятість на таких почесних, але нейтральних державних посадах,

як судовий засідатель. Тобто протягом їхнього перебування в

ролі законодавців вони не будуть ані залежати від партійної
підтримки, ані піклуватися про своє особисте майбутнє. Для
гарантування цього треба обирати лише тих людей, що вже

зарекомендували себе в звичайному діловому житті; водночас

для того, щоб уникнути надто значної концентрації в

законодавчих зборах літніх людей, здається розумним покластися на

старий досвід, згідно з яким однолітки людини є її найсправед-
ливішими суддями, й попрохати кожну групу людей одного віку
раз у житті, наприклад у календарний рік досягнення ними 45-

річного віку, обрати з-поміж себе представників на

п ятнадцятирічний термін перебування в законодавчих зборах.
В результаті утвориться законодавча асамблея чоловіків і

жінок у віці 45-60 років, одна п ятнадцята яких поступатиметься
своїм місцем кожного року. Тож цей загал віддзеркалюватиме
ту частину населення, яка вже набула досвіду й мала нагоду

зробити собі ім я, однак ще переживає свої найкращі роки.
Треба особливо зазначити: хоча в такій асамблеї не будуть
представлені люди, молодші за 45 років, середній вік її членів 52 з

половиною роки буде меншим за середній вік більшості

існуючих представницьких органів, навіть якщо чисельність старшої
частини підтримуватиметься на постійному рівні шляхом заміни

тих, хто вибуває через смерть або хворобу, що за звичайного

ходу подій здається зайвим і може лише збільшити частку
людей із невеликим досвідом у справі законотворчості.

Для забезпечення цілковитої незалежності цих номофетів
від тиску конкретних інтересів або організованих партій
можна застосовувати різноманітні додаткові гарантії. Можна

позбавити можливості обиратися до законодавчих зборів осіб, що

вже працювали в урядових зборах або в партійних
організаціях. Та й навіть за тісного зв язку багатьох членів

законодавчих зборів із певними партіями вони не матимуть великої

спонуки підкорятися вказівкам партійної верхівки чи діючого уряду.
Члени зборів усуватимуться із посади лише за злісно

неправомірну поведінку чи нехтування своїми обов язками

певною групою з теперішніх чи колишніх рівних їм за станови¬
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щем людей, згідно з принципами, що сьогодні застосовуються до

суддів. Гарантія високого становища після залишення посади й

до досягнення пенсійного віку (тобто на період між 60-тим та

70-тим роками життя), схожого зі становищем судових

засідателів, стане важливим чинником, що сприятиме їхній

незалежності: адже їхній заробіток можна встановити конституцією на

рівні певного відсотку від середнього розміру зарплатні,
скажімо, двадцяти найбільш високооплачуваних державних посад.

Можна сподіватися, що така посада стане розглядатися
кожною віковою категорією населення як щось на кшталт призу,
яким мають винагороджуватися найшанованіші з її

представників. Оскільки законодавчі збори мають бути не надто

численними, то кожного року до них обиратиметься відносно мало

осіб. Тож буде цілком розумно скористатися непрямим
способом обрання, коли в регіонах призначаються делегати, що

обирають представників з-поміж себе. Таким чином для кожного

округу забезпечується додаткова спонука призначати
делегатами людей із такою репутацією, яка гарантує їм найкращі
шанси бути обраними під час другого балотування.

Спочатку може здатися, що таким суто законодавчим

зборам майже немає чого робити. Якщо мати на увазі виключно

ті завдання, на яких ми досі наголошували, тобто перегляд

сукупності норм приватного (в тому числі торгового та

кримінального) права, то вони нібито справді вимагають дій лише

через великі проміжки часу й навряд чи забезпечують
належною неперервною роботою добірну групу висококомпетентних

осіб. Однак це перше враження оманливе. Хоча ми й

застосували як основні приклади приватне та кримінальне право,

треба пам ятати, що будь-які норми поведінки, забезпечені
позовною силою, повинні мати санкцію цих законодавчих зборів.
У межах цієї книжки ми не мали багато нагод детально

розглянути ці питання, але неодноразово зазначали, що до цих

завдань входять не лише принципи оподаткування, а й усі ті норми
техніки безпеки й охорони здоров я (включно з виробничими
та будівельними нормами), що мають застосовуватися в

загальних інтересах і формулюватися у вигляді загальних правил.
Сюди входить не лише те, що звикли називати законодавством

з питань безпеки, а й усі ті складні проблеми створення
належної основи функціонування конкурентного ринку та права

корпорацій, що їх ми згадували в останньому розділі.
У минулому такі питання значною мірою делегувалися

законодавчим. органом, який не мав часу для ретельного

розгляду пов язаних з ними суто технічних проблем, і внаслідок цього
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потрапляли до рук бюрократії чи спеціальних органів,
створених із цією метою. Адже «легіслатурі», зайнятій насамперед

справами поточного державного врядування, справді дуже
важко приділити таким питанням ту увагу, якої вони вимагають.

І все ж таки це питання не адміністрації, а законодавства як

такого, і якщо ці завдання делегувати бюрократії, виникає

неабияка небезпека, що вона перебере на себе дискреційні й по

суті деспотичні повноваження. Немає якихось суттєвих підстав
не надавати регулюванню цих питань форми загальних правил
(як це було в Британії до 1914 р.), якщо законодавчий орган

зробить таку спробу всерйоз, замість розглядати їх з точки зору

зручності для адміністраторів, які прагнуть влади. Мабуть,
більшість повноважень, отриманих бюрократією й фактично не-

контрольованих, є наслідком їх делегування законодавчими

органами.

Хоча насправді мене не дуже хвилює відсутність у членів

законодавчих органів належного заняття, однак я хочу додати,

що треба вважати аж ніяк не лихом, а радше цілком позитивною

річчю те, що добірну групу чоловіків і жінок, які вже здобули
репутацію в повсякденному житті, потім звільняють на певний

період їхнього життя від необхідності чи обов язку
присвячувати себе завданням, покладеним на них обставинами, заради
спроможності обмірковувати принципи державного врядування чи

братися за будь-яку важливу, на їхній погляд, справу. Певна

крихта людей, які мають дозвілля, необхідна для проявів суспільної
свідомості в тій добровільній діяльності, де можуть виявити себе

нові ідеали. Такою була функція людей з незалежними статками,

і хоча я вважаю це вагомим аргументом на користь захисту
таких людей, все ж таки незрозуміло, чому ті, хто доробився
великих маєтків, мають бути єдиними, кому надається така можливість.

Якби ті, кому сучасники виявили найвищу довіру, на яку вони

здатні, були вільні присвячувати значну частку свого часу
вирішенню завдань за власним вибором, вони могли б зробити
великий внесок у розвиток того «добровільного сектора», який так

потрібен, аби не дозволити державі узурпувати безмежну владу.
І якщо посада члена законодавчих зборів не повинна

виявлятися дуже обтяжливою, все ж таки це має бути посада, пов язана з

великою шаною й високою гідністю, аби в деяких відношеннях
члени цього демократично обраного органу були здатні
відігравати роль, за визначенням Макса Вебера, honoratiores
незалежних громадських діячів, які крім своїх законодавчих функцій
і поза партійними зв язками могли би брати провідну участь у

різноманітних добровільних заходах.
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Що стосується основного завдання цих номофетів, то,

мабуть, можна вважати, що головна проблема полягає не в тому,
чи мають вони досить роботи, а радше в тому, чи є в них

достатня спонука її виконувати. Можуть виникнути

побоювання, що та міра незалежності, якої вони користуються, спокусить
їх до лінощів. Мені здається не дуже ймовірним, що люди, які

раніше вже відзначилися в активному житті, а отже,

завдячують своїм становищем певній громадській репутації, після

свого обрання на п ятнадцятирічний термін на посаду, з якої їх

практично неможливо усунути, нехтуватимуть своїми

обов язками, однак тут можна передбачити умови, схожі на ті, що

застосовуються у випадку суддів. Хоча члени законодавчих зборів
мають бути цілком незалежними від державних організацій,
однак зовсім не виключена можливість певного нагляду з боку
якогось сенату або колишніх членів даного органу, яким

можна навіть надати право усувати представників з посади за

нехтування своїми обов язками. Цей же самий орган мав би

наприкінці терміну перебування на посаді членів законодавчих

зборів призначати кожного відставного члена на нову посаду
від голови Конституційного суду до судового засідателя в

якомусь меншому судовому органі.
Однак конституція має також містити гарантії проти

можливості цілковитої бездіяльності законодавчих зборів,
передбачаючи, що попри їх виключні повноваження встановлювати

загальні правила гідної поведінки це право може бути тимчасово

передано урядовим зборам, якщо перший орган протягом
припустимого періоду не реагує на повідомлення уряду щодо

необхідності встановлення правил з того чи іншого конкретного
питання. Само існування такої конституційної норми, можливо,

зробить непотрібним її застосування: ревнощі законодавчих

зборів можуть виявитися досить сильним чинником, аби

гарантувати їх оперативне реагування на будь-які порушені
питання щодо правил гідної поведінки.

ДОДАТКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА

ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

Хоча головної теми цієї книжки стосується лише загальний

принцип пропонованої конституції, метод представництва
поколінь, що пропонується для законодавчих зборів, обіцяє стільки

цікавих можливостей розвитку демократичних інституцій, що

уявляється вартим дещо ретельнішого дослідження. Той факт,
що представники кожної вікової категорії усвідомлюватимуть,
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що одного дня їм доведеться виконувати важливе спільне

завдання, цілком може стати причиною раннього утворення місце¬
вих клубів однолітків, а оскільки це сприятиме правильній
підготовці відповідних кандидатів, така тенденція, мабуть, заслуговує
на громадську підтримку, принаймні у вигляді забезпечення місць

регулярних зустрічей і засобів для підтримання контактів між

групами з різних місцевостей. Існування в кожній місцевості

лише однієї такої публічно підтримуваної і визнаної групи для

кожної вікової категорії може також сприяти запобіганню роз¬

колу груп за партійною ознакою.

Клуби однолітків можна з успіхом утворювати у віці
закінчення школи або принаймні на початку громадського життя

кожної категорії, наприклад у віці 18 років. Вони можуть стати

привабливішими, якщо чоловіків однієї вікової категорії
об єднати з жінками, молодшими, скажімо, на два роки. Це можна

забезпечити без будь-якої недоречної правової дискримінації,
дозволивши чоловікам і жінкам у 18-річному віці приєднуватися
або до тільки-но утвореного клубу, або до одного з тих, що

сформувалися в попередні два-три роки; в цьому випадку більшість

чоловіків, можливо, віддадуть перевагу власному новоутвореному

клубу, тимчасом як жінки ймовірніше приєднаються до клубів
із стажем. Звичайно, це опосередковано означатиме, що ті, хто

робить вибір на користь старшої вікової категорії,
належатимуть до неї перманентно й голосуватимуть та обиратимуться
делегатами раніше, ніж в іншому випадку.

Об єднуючи однолітків із усіх верств суспільства й

зберігаючи конктакти між людьми, які разом були в школі (а
можливо, й в армії), але потім пішли цілком різними шляхами, ці

клуби створили б справді демократичну сполучну ланку,
сприяючи контактам крізь усі інші напластування, забезпечуючи
освіту в інтересах державних інститутів і спонуку для них, а

також навчання парламентським процедурам. Вони

забезпечили б також сталий канал для висловлювання незгоди з боку тих,

хто ще не представлений у законодавчих зборах. Якщо прина¬
гідно цим клубам довелося б стати платформою для партійних
дебатів, то їх перевагою було б те, що люди, які схиляються до

тих чи інших партій, мали б стимул обговорювати всі проблеми
разом, усвідомлюючи, що вони мають спільне завдання

репрезентувати погляди свого покоління й підготовлювати його до

можливої в майбутньому державної служби.
Хоча в місцевих групах має існувати передусім індивідуальне

членство, воно повинно давати членові право брати участь як

гостю в роботі клубів однієї вікової категорії не лише за місцем
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його постійного проживання; якби було відомо, що в кожній

місцевості регулярно, в конкретний час і в конкретному місці

зустрічаються люди тієї чи іншої вікової категорії (як це буває
з членами бізнес-клубів та інших подібних організацій), то це

могло б стати важливим засобом контактів між різними
місцевостями. У багатьох інших відношеннях такі клуби,
мабуть, запровадили б важливий елемент соціальної солідарності,
особливо в структурі урбанізованого суспільства, й дуже
сприяли б зменшенню існуючих розрізнень за професійними та

класовими ознаками.

Ротація голів цих клубів забезпечила б їх членам можливість

переконуватися в придатності потенційних кандидатів до

обрання делегатами чи представниками, і в разі непрямих виборів
вони могли б спиратися на особисте знайомство навіть у

другому раунді, а обрані зрештою делегати діяли б потім не лише як

голови, а й як добровільні, проте офіційно визнані представники
відповідних вікових груп щось на зразок спеціальних «омбудс-
менів» на громадських засадах, які захищатимуть інтереси своїх

однолітків перед властями. Користь від виконання ними таких

функцій полягає в тому, що, голосуючи за них, члени клубу
ймовірніше оберуть тих, у чию чесність вони вірять.

Попри те, що після обрання представників ці клуби матимуть
небагато інших офіційних завдань, вони можуть продовжувати
своє існування як засіб соціального спілкування, до якого можна

також звернутися в разі потреби відновити чисельність

представників, якщо внаслідок якихось надзвичайних обставин вона

надто знизиться (можливо, не в повному обсязі, але принаймні
достатньо для належного представництва даної вікової групи).

УРЯДОВІ ЗБОРИ

Про другі, тобто урядові, збори нам немає потреби тут багато

говорити, бо за їх модель можуть правити існуючі парламентські
органи, що розвинулися насамперед для виконання урядових
завдань. Вони цілком можуть утворюватися за допомогою

періодичних перевиборів усього органу за партійною ознакою*, а ке¬

* Хоча з точки зору потреб законотворчості поділ зборів за

партійною ознакою взагалі небажаний, з погляду цілей уряду двопартійна
система вочевидь доцільна. Тож у жодному випадку не існує аргументів
на користь пропорційного представництва; загальну аргументацію
проти нього дуже переконливо побудовано в праці, яка внаслідок дати її

публікації не отримала тієї уваги, на яку заслуговує: F.A.Hermens,
Democracy or Anarchy (Notre Dame, Ind., 1941).
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рувати їх основною діяльністю може виконавчий комітет

більшості. Із цього склався б власне уряд, дії якого підлягали б

контролю та критиці з боку організованої опозиції, здатної

запропонувати альтернативний уряд. Що стосується різноманітних
можливих заходів щодо методики проведення виборів,
періодів обрання представників тощо, то аргументи тут
залишаються більш-менш такими самими, що й обговорені нами вище, тому

не варто на них затримуватися. Можливо, аргумент на користь

гарантування ефективної більшості, здатної керувати урядом, за

цієї схеми навіть сильніше, ніж тепер, переважує аргументацію
на користь точного віддзеркалення пропорційного розподілу
різних інтересів у широких верствах населення, й тому
аргумент проти пропорційного представництва, на мою думку, став

би ще переконливішим.
Одна з важливих відмінностей між становищем таких

представницьких урядових зборів та становищем існуючих
парламентських органів полягатиме, звичайно, в тому, що в усіх своїх

рішеннях урядові збори будуть зв язані правилами гідної

поведінки, встановленими законодавчими зборами; зокрема, вони не

зможуть давати приватним особам жодних наказів, що не

випливають безпосередньо й неминуче з норм, установлених цим

другим органом. Однак у межах цих норм уряд буде цілком
вільно розпоряджатися організацією свого апарату та

приймати рішення щодо використання довірених йому матеріальних і

людських ресурсів.
Питання, яке варто обговорити заново, стосується права

обирати представників до урядових зборів: чи не набуває тут
нової сили старий довід, нібито урядовим службовцям та всім, хто

отримує пенсії та інші засоби до існування від держави, не можна

брати участі у виборах? Цей довід, безперечно, не був
переконливим, доки стосувався голосування за представницькі збори,
головне завдання яких уявлялося як встановлення загальних

правил гідної поведінки. Немає сумніву державний
службовець або пенсіонер як ніхто інший здатні формувати
громадську думку щодо справедливості, і таким людям здалося б

обурливим, якби їх позбавили права, дарованого багатьом менш

поінформованим та освіченим людям. Однак зовсім інша річ,
коли проблема полягає не в громадській думці, а у відвертій
зацікавленості в досягненні конкретних результатів. Тут,
схоже, ані політичні інструменти, ані ті, хто має свою частку в

результатах, не роблячи внеску до загальних коштів, не можуть
мати таких самих прав, що й приватні особи. Навряд чи

розумним вирішенням питання буде надати державним службовцям,
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пенсіонерам по старості, безробітним тощо право голосу щодо

їх утримання за рахунок інших і забезпечувати їхні голоси

обіцянкою підвищити їм виплати. Нерозумним здається й

надання державним службовцям, окрім можливості

формулювати плани дій, також права приймати остаточні рішення щодо

ухвалення цих планів, так само як і участь тих, хто підлягає
наказам урядових зборів, у визначенні належного змісту цих

наказів.

Функції урядового апарату, незважаючи на те, що йому
довелося б діяти в межах закону, якого він не здатний змінити, були
б усе ж таки дуже значними. Хоча він мав би обов язок не

припускатися дискримінації в наданні своїх послуг, вибір,
організація та цілі цих послуг наділяли б його великою владою,

обмеженою лише забороною застосування примусу чи іншої

дискримінації громадян. І хоча це певним чином обмежувало би способи

збирання ним коштів, загальна сума чи загальні цілі витрат
зазнавали б таких обмежень хіба що опосередковано.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

Весь цей план грунтується на можливості проведення чіткої

межі між забезпеченими позовною силою правилами гідної
поведінки, які мають розроблятися законодавчими зборами й

бути однаково обов язковими для держави та громадян, і всіма

тими правилами організації та поведінки власне уряду,
визначення яких у межах закону мало би бути завданням урядових

зборів. Ми намагалися роз яснити принцип цього розрізнення,
а засаднича стаття конституції мала б спробувати визначити,

що має вважатися законом у сенсі відповідних правил гідної
поведінки, але на практиці застосування цього розрізнення,
безсумнівно, призведе до виникнення багатьох складних проблем, і

весь його прихований сенс можна буде розшифрувати лише

шляхом неперервних зусиль спеціального суду. Проблеми
виникатимуть насамперед у вигляді «конфлікту компетенцій» між

обома зборами: один орган, як правило, піддаватиме сумніву
юридичну чинність рішень, ухвалених іншим.

Для того щоб суд останньої інстанції з цих питань мав

належний авторитет, а також зважаючи на необхідність
спеціальної кваліфікації його членів, доцільно, мабуть, запровадити його

як окремий конституційний суд. До його складу, крім
професійних суддів, було б доречно залучити колишніх членів

законодавчих і, можливо, урядових зборів. У ході поступового

створення основної доктрини йому, напевно, слід керуватися власними
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попередніми рішеннями, а в разі потреби в скасуванні таких

рішень це найдоцільніше робити за допомогою процедури
внесення поправок, передбаченої конституцією.

Стосовно конституційного суду тут треба наголосити тільки

ще на одному пункті: йому часто доводилося би приймати
рішення не про те, що кожна з двох асамблей більше за іншу
правомочна вдаватися до тих чи інших дій, а про те, що ніхто взагалі не має

права вживати певні види примусових заходів. Зокрема, це

стосувалося б, окрім періодів надзвичайних обставин, що їх ми

розглядатимемо далі, всіх примусових заходів, не передбачених
загальними правилами гідної поведінки, чи то традиційно визнаними,

чи то чітко сформульованими законодавчими зборами.
Запропонована схема порушує також безліч проблем,

пов язаних із організацією здійснення правосуддя взагалі.

Організація судового механізму здається, звичайно, організаційним, а відтак

урядовим завданням, але доручення його урядові може

поставити під загрозу всю незалежність судів. Якщо йдеться про

призначення суддів і підвищення їх на посаді, то це цілком
можна доручити тому комітетові із колишніх членів

законодавчих зборів, який, за нашою пропозицією, має вирішувати
питання про працевлаштування своїх колег судовими
засідателями тощо. А незалежність окремого судді можна забезпечити

тим, що його оклад встановлюватиметься в такий самий спосіб,
як той, що ми запропонували для встановлення платні членів

законодавчої асамблеї: певний відсоток від середньої зарплатні
сталої кількості найвищих державних посад.

Зовсім інша проблема технічна організація судів, їх несу-

довий персонал та матеріальні потреби. Може здатися, що ці
питання більш очевидно знаходяться в компетенції уряду як

такого, проте недарма в англосаксонській традиції до концепції

міністерства юстиції, відповідального за такі питання, тривалий
час ставилися з підозрою. Принаймні варто обміркувати, чи не

можна доручити цю функцію, яка, безперечно, має виконуватися
не законодавчими зборами, згаданому вище комітетові,

обраному з колишніх членів цих зборів; такий комітет став би

постійним організаційним органом для третьої судової влади й

розпоряджався б у цілях цієї влади всією сукупністю
призначеного їй урядом фінансування.

- Усе це тісно пов язане з іншою поважною й складною

проблемою, якої ми ще не розглядали й тут можемо хіба що

торкнутися. Йдеться про всі питання, що стосуються правомочності
встановлювати норми процесуального права як протилежності
матеріального права. Як правило, це як і всі норми, субси-
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діарні відносно застосування правосуддя, має бути справою
законодавчих зборів, хоча деякі моменти більш організаційного
характеру, які сьогодні також регулюються процесуальними
кодексами, мабуть, цілком можна передати на розгляд чи то

запропонованого нами спеціального органу, чи то урядових
зборів. Однак із цим пов язані певні технічні питання, які ми

тут не маємо змоги детально розглянути.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ВЛАДИ

Функцію законодавчих зборів не можна сплутувати з

функцією органу, сформованого для прийняття чи доповнення

конституції. Адже функції цих двох органів зовсім різні. Строго
кажучи, конституція повинна складатися виключно з

організаційних норм і торкатися матеріального права в значенні

універсальних правил гідної поведінки лише при формулюванні
загальних ознак, що їх повинні мати такі норми права, аби уп-

равомочити державу застосовувати примус для їх

запровадження.

Однак попри те, що конституція має визначати, яким може

бути матеріальне право, аби розподіляти й обмежувати
повноваження поміж частинами створюваної нею організації, вона

полишає розробку змісту цього права законодавчим і судовим

органам. Вона являє собою певну захисну надструктуру,
призначену для врегулювання безперервного процесу розвитку
існуючої сукупності правових норм і запобігання будь-якому
сплутуванню повноважень уряду в застосуванні правил, на яких

ґрунтується спонтанний порядок суспільства, а також правил

користування матеріальними засобами, дорученими його

адміністрації для надання послуг окремим людям і групам.
Нам не обов язково тут заглиблюватися в дискусію

довкола належної процедури запровадження конституції та внесення

поправок до неї. Проте можна, мабуть, пролити додаткове світло

на стосунки між органом, покликаним виконувати цю функцію,
та органами, створеними самою конституцією, якщо сказати, що

запропонована схема замінює двоярусну класифікацію на

триярусну: хоча конституція розподіляє й обмежує повноваження,

вона не повинна категорично диктувати спосіб застосування
цих повноважень. Матеріальне право в значенні правил гідної
поведінки розроблялося б законодавчими зборами,
обмеженими в своїх повноваженнях лише положенням конституції, що

визначає належні загальні ознаки забезпечених правовою
санкцією правил гідної поведінки. З іншого боку, урядові збори та
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уряд як їх виконавчий орган зазнавали б обмежень як через

норми конституції, так і через правила гідної поведінки,
сформульовані чи визнані законодавчими зборами. Саме це мається

на увазі під законним правлінням. Уряд виконавчий орган

урядових зборів, звичайно, буде зобов язаний також

рішеннями цих зборів, і тому його можна розглядати як четвертий
ярус усієї цієї структури, тимчасом як п ятим ярусом буде
адміністративно-бюрократичний апарат.

Якщо запитати, де ж за такої розстановки залишається

«суверенітет», відповіддю буде «ніде», якщо тільки ним тимчасово

не користуються органи, які складають або доповнюють

конституцію. Оскільки конституційне правління це обмежене

правління, то в ньому немає місця для суверенного органу, якщо

суверенітет визначати як необмежену владу. Як ми вже

бачили, переконаність в обов язковому існуванні якоїсь

необмеженої, абсолютної влади це забобон, що походить від хибної

думки, нібито будь-який закон є наслідком свідомого рішення
якогось законодавчого органу. Однак правління ніколи не

починається з якогось стану беззаконня; його підпора та

підтримка ґрунтуються на сподіванні, що воно проводитиме в життя

існуючі думки щодо правильного.
Можна зауважити, що ця ієрархія ярусів влади пов язана з

періодами, про які мають турбуватися різні органи. В ідеалі

конституція має бути розрахована на всі часи, хоча, звичайно, в

ній, як і в кожному породженні людського розуму, можуть
виявлятися недоліки, що потребують виправлення за допомогою

внесення поправок. Хоча матеріальне право також розраховане
на невизначений період, воно потребуватиме безперервного
розвитку й перегляду в міру виникнення непередбачених
проблем, з якими не здатна належно впоратися судова система.

Розподіл ресурсів, довірених урядові для надання послуг

громадянам, за самою своєю природою пов язаний із

короткотерміновими проблемами; він має задовольняти конкретні потреби
в міру їх виникнення, а уряд має розпоряджатися як засобами

виконання цього завдання не приватними особами, а лише

ресурсами, безпосередньо йому дорученими.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Головний принцип вільного суспільства: примусові
повноваження держави обмежуються застосуванням загальних

правил гідної поведінки й не можуть використовуватися для

досягнення конкретних цілей дуже важливий для нормального
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функціонування такого суспільства, проте його дія може

тимчасово припинятися, коли під загрозою опиняється само

довготривале збереження цього порядку. Хоча зазвичай людям

доводиться піклуватися лише про власні конкретні цілі, й у такий

спосіб вони найкраще сприяють загальному добробуту, іноді

можуть виникати обставини, коли збереження загального

порядку стає першочерговою спільною метою, внаслідок чого

спонтанний порядок на місцевому або загальнодержавному рівні
доводиться тимчасово перетворювати на організацію. Коли

виникає загроза з боку зовнішнього ворога, вибухає повстання чи

прояви беззаконного насильства або ж якась природна

катастрофа вимагає оперативних дій будь-якими засобами, комусь
мають бути надані повноваження примусової організації, яких

за звичайних обставин не має ніхто. Подібно до тварини, що

біжить від смертельної небезпеки, суспільство в такій ситуації,
аби уникнути зруйнування, може опинятися перед
необхідністю тимчасового припинення навіть життєво важливих функцій,
від яких залежить його довготривале існування.

Умови, за яких можуть надаватися такі надзвичайні
повноваження без створення небезпеки їх збереження після того, як

мине незаперечна потреба, належать до найскладніших і

найважливіших питань, що мають бути вирішені конституцією.
«Надзвичайні обставини» завжди були приводом для

поступового підриву гарантій свободи особистості: варто лише

призупинити дію цих гарантій, і тому, хто перебрав на себе такі

надзвичайні повноваження, неважко потурбуватися про те, щоб
цей надзвичайний стан продовжував існувати й надалі. Адже
якщо будь-які потреби,- відчуті значними групами населення, що

їх можна задовольнити лише із застосуванням диктаторських
повноважень, становлять надзвичайні обставини, то в такому

разі будь-яка ситуація є надзвичайною. Коли стверджується,
що той, хто має право оголошувати надзвичайний стан і на цій
підставі призупиняти дію будь-якої частини конституції, і є

справжнім сувереном*, це звучить досить правдоподібно. Так,
мабуть, і було б, якби якась людина чи орган мали змогу
привласнювати такі надзвичайні повноваження, оголошуючи
надзвичайний стан.

Однак аж ніяк не обов язково, аби право оголошувати
надзвичайний стан і перебирати на себе надзвичайні повноважен¬

* Carl Schmitt, «Soziologie des Souverainitatsbegriffes und politische
Theologie» in M.Palyi (ed.), Hauptprobleme der Soziologie, Erinnerungs-
gabe fiir Max Weber (Munich, 1923), II, p.5.
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ня мав один і той самий орган. Можливо, найкращий
запобіжний засіб проти зловживання надзвичайними повноваженнями

полягає в тому, щоб змусити орган влади, який оголошує
надзвичайний стан, тим самим відмовитися від своїх звичайних
повноважень і зберегти лише право скасовувати в будь-який
момент надзвичайні повноваження, надані ним якомусь

іншому органу. У пропонованій нами моделі цілком очевидно, що

саме законодавчі збори мали б не лише делегувати деякі зі

своїх повноважень урядові, а й надавати йому права, яких за

звичайних обставин не має ніхто. Для цього постійно мав би

існувати швидкодоступний комітет законодавчих зборів із

надзвичайних ситуацій. Цей комітет треба було б уповноважити
надавати обмежені надзвичайні повноваження до моменту, коли

ця асамблея зможе зібратися в повному складі й сама

визначити обсяг і тривалість надзвичайних повноважень, наданих

урядові. Якщо вона підтвердить існування надзвичайних обставин,
будь-які заходи, вжиті урядом в межах наданих йому
повноважень, матимуть цілковиту юридичну чинність, включно .з

такими наказами окремим особам, яких за звичайних часів ніхто не

має права віддавати. Однак законодавчі збори в будь-який
момент матимуть право скасовувати чи обмежувати надані
повноваження, а після завершення надзвичайного стану

затверджувати або скасовувати будь-які оголошені урядом
заходи та забезпечувати компенсацію тим, кому в загальних

інтересах довелося зазнати впливу таких надзвичайних повноважень.

Ще один різновид надзвичайних обставин, що його має

передбачати кожна конституція, це можливість виявлення

прогалин у її положеннях: наприклад, виникнення питань влади, на

які не дають відповіді конституційні норми. Можливість

виявлення таких лакун у будь-якій, навіть ретельно продуманій схемі

ніколи не можна виключити, тому цілком можливе виникнення

питань, що потребують негайної авторитетної відповіді, бо

інакше весь державний механізм буде паралізований. Однак
незважаючи на те, що комусь має належати право забезпечувати
якусь тимчасову відповідь на такі питання рішеннями ad hoc,
ці рішення фактично мають залишатися чинними лише до того

моменту, як законодавчі збори, конституційний суд або

звичайний апарат, призначений вносити поправки до конституції, не

заповнять цієї прогалини відповідною нормою. До того часу

право заповнювати такі прогалини тимчасовими рішеннями
цілком можна надати якомусь зазвичай суто формальному
голові держави.

150



ЗРАЗКОВА КОНСТИТУЦІЯ

ПОДІЛ ФІНАНСОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Галузь, у якій окреслені тут конституційні заходи могли б

спричинитися до найдалекосяжніших змін, це фінанси. До
того ж саме в цій сфері природу цих наслідків можна

проілюструвати в такому стислому начерку, як наш.

Головна проблема пов язана тут із тим фактом, що стягнення

внесків неминуче становить акт примусу й тому має

здійснюватися відповідно до загальних правил, установлених
законодавчими зборами, хоча визначення обсягу й напрямку витрат

безперечно, справа уряду. Відтак наша модель вимагає, аби єдині

правила, згідно з якими загальна сума збираних коштів

пропорційно розподіляється між громадянами, встановлювалася

законодавчими зборами, тимчасом як сумарні витрати та їх

спрямування мали б вирішуватися урядовими зборами.
Мабуть, ніщо не забезпечило би більш ефективної витратної

дисципліни, ніж умова, за якою кожний, хто голосуватиме за

якусь конкретну статтю витрат, знатиме, що ці витрати ляжуть
на нього та його виборців згідно з установленим заздалегідь

правилом, якого він не здатний змінити. За винятком тих

випадків, коли людей, які здобудуть користь від конкретної
витрати, можна легко визначити (хоча якщо ця послуга надається

всім, не можна позбавити неї тих, хто не сплачує за неї

добровільно, внаслідок чого кошти доводиться збирати примусово), як

це є з податком на автотранспортні засоби для утримання
автошляхів, з податком на радіоприймачі або з різноманітними
місцевими та комунальними податками для фінансування
окремих послуг, усі витрати, щодо яких приймається рішення,
автоматично призводитимуть до відповідного збільшення
загального податкового тягаря за визначеною законодавчими зборами
загальною схемою. Тоді ніхто не підтримуватиме ту чи іншу
статтю витрат, сподіваючись на те, що пізніше цей тягар можна

буде перекласти на чужі плечі: кожний знатиме, що йому
доведеться взяти на себе встановлену частку будь-яких витрат.

Існуючі методи оподаткування сформувалися насамперед
завдяки намаганням збирати кошти в такий спосіб, аби

спричиняти щонайменший опір або незадоволення з боку більшості

тих, хто мав давати згоду на конкретні витрати. Ці методи

призначалися, безперечно, не для забезпечення відповідальних

рішень про ті чи інші витрати, а навпаки для створення
відчуття, нібито за них Сплачуватиме хтось інший. Вважається

очевидним, що методи оподаткування треба пристосовувати до суми,
яка має бути зібрана, оскільки в минулому потреба в додатко¬
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вих доходах регулярно призводила до пошуків нових джерел

оподаткування. Тож додаткові витрати завжди порушували
питання, хто за них сплачуватиме. Теорія та практика
державних фінансів формувалися майже цілком намаганнями

якомога краще замаскувати покладений тягар, аби ті, хто зрештою
має його нести, якомога менше усвідомлювали його. Можливо,
вся складність побудованої нами структури оподаткування є

насамперед наслідком зусиль переконати громадян віддати
державі більше, ніж вони на те свідомо погодилися б.

Для ефективного відокремлення законодавства на підставі
загальних правил, за якими податковий тягар має пропорційно
розподілятися між людьми, від визначення загальних сум, що

мають збиратися, знадобиться таке цілковите переосмислення
всіх принципів державних фінансів, що першою реакцією
людей, обізнаних в існуючих інституціях, буде, мабуть, переконаність
в абсолютній нездійсненності такої схеми. Тимчасом ніщо крім
такого цілковитого критичного перегляду інституційного
оточення фінансового законодавства, мабуть, не зможе зупинити
цю тенденцію сталого й дедалі більшого підвищення тієї

частки доходів суспільства, що контролюється урядом. Ця
тенденція, якщо дозволити їй продовжуватися, невдовзі перетворить
усе суспільство на урядову організацію.

Цілком очевидно, що в схемі оподаткування за якимось

єдиним правилом не може бути місця жодній загальній прогресії
сукупного податкового тягаря, хоча, як було викладено мною в

іншому місці*, певна прогресія прямих податків може бути не

лише дозволенною, а й необхідною для компенсування
регресивної тенденції непрямих податків. У тій самій праці я

запропонував також деякі загальні принципи, які дозволили б нам

обмежити оподаткування таким чином, аби запобігти

перекладенню тягаря більшістю на плечі меншості, водночас

залишаючи більшості цілком прийнятну можливість поступатися слабкій

меншості певними вигодами.

* Див. мою книжку The Constitution of Liberty (London/Chicago,
1960), chapter 20.
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XVIII
СТРИМУВАННЯ ВЛАДИ

Й РОЗВІНЧАННЯ ПОЛІТИКИ

Ми живемо за часів вимирання

справедливості. Наші парламенти з

легким серцем складають закони, що

суперечать справедливості.
Держави поводяться зі своїми підданими

свавільно, не намагаючись зберегти
хоч би який дух справедливості.
Люди, що потрапляють під владу
іншої нації, виявляють, що всі їхні

наміри й цілі оголошені поза

законом. Не існує більше жодної поваги

до їхнього природного права на свою

батьківщину, місце проживання чи

власність, права заробляти собі на

життя чи здобувати засоби

існування й взагалі права на будь-що.
Наша віра в справедливість
зруйнована.

Альберт Швейцер*

ОБМЕЖЕНА Й НЕОБМЕЖЕНА ВЛАДА

Ефективне обмеження влади найважливіша проблема
суспільного порядку. Держава потрібна для утворення такого

порядку лише як захист від примусу та насильства з боку
інших. Коли ж для досягнення цього вона успішно претендує
на монополію примусу й насильства, то стає головною

загрозою для свободи особистості. Обмеження цієї влади було
великою метою засновників конституційної форми правління
в XVII XVIII ст. Проте від зусиль по обмеженню

повноважень держави необачно відмовилися, коли виникла хибна дум¬

* Albert Schweitzer, Kultur und Ethik, Kulturphilosophie, vol.2 (Bern,
1923), p.xix.
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ка, нібито демократичний контроль за здійсненням влади

становить достатню гарантію проти її надмірного зростання*.
Відтоді ми дізналися, що само всевладдя, надане

демократичним представницьким зборам, піддає їх надзвичайно сильному
тискові, спрямованому на використання їх влади на користь

конкретних зацікавлених кіл, тискові, якому більшість з

необмеженими повноваженнями не може опиратися, якщо хоче

залишитися більшістю. Такому розвитку подій можна запобігти

лише позбавленням правлячої більшості права надавати

дискримінаційні вигоди групам чи окремим людям. В

демократичній державі це зазвичай вважалося неможливим, бо

виявляється, що для цього треба поставити когось над обраними
представниками більшості. Насправді демократія потребує навіть

суворіших обмежень дискреційних повноважень, здіснюваних

урядом, ніж інші форми правління, бо вона набагато більше

піддається ефективному тискові з боку конкретних угруповань
(можливо, нечисленних), від яких залежить більшість.

Однак ця проблема здавалася нерозв язною лише тому, що

був забутий колишній ідеал: влада будь-яких органів,
виконуючих урядові функції, має бути обмежена довгочасними

правилами, яких ніхто не має права змінювати чи скасовувати заради
досягнення тих чи інших цілей. Це принципи, що становлять

умови об єднання спільноти, яка визнає владу тому, що ця влада

підпорядковується таким довгочасним правилам. Саме

марновірство конструктивістів і позитивістів призвело до
виникнення ідеї, нібито має існувати якась єдина необмежена

найвища влада, від якої походить будь-яка інша влада, тимчасом як

насправді повага до цієї найвищої влади пояснюється її

стримуванням обмежуючими загальними правилами.
* Див. K.R.Popper, The Open Society and its Enemies (5th edn., London,

1974), vol.l, p.124: «Адже ми можемо розрізнити два основних типи

державної влади. До першого належать форми правління, яких ми

можемо позбавитися без кровопролиття, наприклад шляхом загальних

виборів; тобто соціальні інститути забезпечують там засоби, за

допомогою яких правителі можуть звільнятися підданими, а традиції суспільства
гарантують, що тим, хто при владі, нелегко зруйнувати ці інститути.
Другий тип складається з форм правління, яких піддані можуть
позбавитися лише шляхом успішної революції, тобто в більшості

випадків не можуть взагалі. Я пропоную слово «демократія» як коротке
позначення форми правління першого типу й термін «тиранія» чи

«диктатура» для другого типу. Я гадаю, що це відповідає традиційному
слововжитку». У зв язку з поданим нижче обговоренням негативного

характеру найвищих політичних цінностей див. також K.R.Popper,
Conjectures and Refutations (2nd edn., London, 1965), p.230.
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Одним із наслідків тлумачення того, що ми сьогодні
називаємо демократичною формою правління, є те, що вона

служить не думці більшості, а різноманітним інтересам певного

конгломерату груп тиску, чию підтримку урядові доводиться

купувати шляхом надання особливих привілеїв просто тому,
що він втратить своїх прихильників, якщо відмовлятиме їм у

тому, що він спроможний дати. Поступове зростання
дискримінаційного примусу, як наслідок, загрожує сьогодні
загальмувати розвиток цивілізації, що ґрунтується на свободі особистості.
Хибне конструктивістське тлумачення устрою суспільства,
разом із хибним розумінням значення справедливості, дійсно стало

головною небезпекою для майбутнього не лише добробуту, а й

моральних засад і злагоди. Кожний, хто тверезо дивиться на

речі, не може вже сумніватися в тому, що ця загроза особистій

свободі надходить зліва не через якісь конкретні ідеали, яких

прагнуть ліві, а завдяки тому, що різноманітні соціалістичні

рухи це єдині значні організації, які заради цілей, що
приваблюють багатьох, хочуть нав язати суспільству заздалегідь
складений план. Це неминуче призведе до угасання будь-якої
моральної відповідальності людини й уже призвело до поступового

усунення більшості гарантій свободи особистості, що

створювалися впродовж століть еволюції права.
Для того щоб відновити певні фундаментальні істини,

знищені поколіннями демагогів, треба знову навчитися розуміти,
чому основні цінності відкритого суспільства мають бути
негативними, такими, що гарантують людині право в межах певної

сфери прямувати до своїх цілей на підставі власних знань. Лише

такі негативні правила уможливлюють формування самоутво-

рюваного порядку, в якому використовуються знання людей і

задовольняються їхні бажання. Нам доведеться примиритися з

тим усе ж таки дивним фактом, що в суспільстві вільних

людей найвища влада за звичайних часів повинна взагалі не мати

права на категоричні накази. Єдиним її правом має бути право
на заборону згідно з правилами, тобто своїм верховенством
вона має завдячувати тому, що кожна її дія підпорядковується
загальному принципу.

МИР, СВОБОДА Й СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ТРИ ВЕЛИКІ НЕГАТИВИ

Чому те найкраще, що державна влада може дати великому

суспільству вільних людей, є негативним? Головна причина
цього полягає в невідмінній неспроможності будь-якого окремого

розуму чи будь-якої організації, здатної керувати людськими
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діями, осягнути невимірну кількість окремих фактів, що мають

зумовлювати послідовність їхньої діяльності. Лише дурні
вважають, що знають усе, однак таких багато. Ця необізнаність

причина того, чому уряд може лише сприяти утворенню (або
уможливлювати його) певної абстрактної схеми чи структури,
в якій окремі сподівання людей приблизно відповідали б одне

одному, шляхом примушення цих людей дотримуватися певних

негативних правил, тобто заборон, незалежних від конкретних
цілей. Він може лише гарантувати абстрактний характер, а не

позитивний зміст порядку, який виникне внаслідок
використання людьми своїх знань для власних цілей, визначивши межі

їхніх сфер і відокремивши їх одна від одної за допомогою

абстрактних і негативних правил. Однак більшості людей важко

усвідомити сам той факт, що заради найбільш ефективного
використання у власних цілях інформації, наявної у людей,
головна вигода, яку може запропонувати їм держава, має бути «лише»

негативною. Тому всі конструктивісти намагаються

шахраювати, користуючись первісною концепцією цих ідеалів.
Можливо, єдиним із великих ідеалів, стосовно якого люди,

як правило, ладні погодитися з його негативним характером і

відразу відкинули би будь-яку спробу шахрайства, є мир.
Принаймні я сподіваюся, що якби, скажімо, Хрущов скористався

популярним соціалістичним гамбітом і погодився на мир за

умови, що це буде «позитивний мир», то всім було б зрозуміло,
що це просто означає мир, за якого він мав би можливість

робити що заманеться. Однак, схоже, мало хто визнає, що коли

інтелектуальні шахраї вимагають «позитивності» свободи,
справедливості чи права, це являє собою аналогічну спробу
викривлення й зловживання засадничими ідеалами. Як і тоді, коли

йдеться про багато інших добрих речей злагоду, здоров я,
дозвілля, спокій духу або чисту совість, передумовою успіху
індивідуальних зусиль є саме відсутність певних лих, а не

наявність позитивних благ.

Поширений слововжиток, внаслідок якого «позитивний» і

«негативний» стали вживати майже як еквіваленти «доброго»
й «поганого», а люди стали вважати, що «негативна цінність» є

протилежністю цінності, тобто «нецінністю» чи шкодою,

багатьом не дозволяє побачити вирішальну ознаку найбільших благ,
що їх може запропонувати нам наше суспільство.

Три великі негативи Мир, Свобода та Справедливість
фактично становлять єдине необхідне підложжя цивілізації, що
його має забезпечувати державна влада. Вони доконечно відсутні
в «природному» стані первісної людини, а природжені інстинк¬
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ти людини не можуть забезпечити їх для її собратів. Вони

являють собою, як ми побачимо наприкінці цієї книжки,
найважливіші, але все ж таки не до кінця гарантовані наслідки правил
цивілізації.

Примус може допомагати вільним людям у прямуванні до

їхніх цілей лише у вигляді примусового застосування певної

схеми універсальних правил, які не ведуть їх до конкретних
цілей, а дозволяють їм створювати для себе самих певну сферу,
захищену від непрогнозованого втручання з боку інших людей
(включно з представниками державної влади), й у такий спосіб

досягати власних цілей. А якщо найбільшу потребу становить

захист від втручання в таку сферу інших, у тому числі

держави, то найвищою потрібною владою є така, що може лише

говорити «ні» іншим, але сама не має «позитивних» повноважень.

Концепція найвищої влади, що не може віддавати жодних

наказів, для нас звучить дивно й навіть суперечливо, бо стало

вважатися, що найвища влада має бути всеосяжним,

всевладним органом, який охоплює всі повноваження підпорядкованих
органів влади. Однак для цього «позитивістського»

переконання взагалі немає підстав. За винятком тих випадків, коли само-

утворений порядок порушується якимись зовнішніми

людськими чи природними силами й для відновлення умов його

функціонування виникає необхідність у надзвичайних заходах,

у таких «позитивних» повноваженнях верховного органу
влади немає жодної потреби. Адже є всі підстави бажати такого

найвищого органу влади, всі повноваження якого ґрунтуються
на його підпорядкуванні певним абстрактним правилам, що

незалежно від конкретних наслідків вимагають від нього

запобігання втручанню в набуті права окремих людей з боку
держави чи приватних осіб. Такий орган, що зазвичай підкоряється
певним визнаним принципам і потім може наказувати
примусове застосування таких загальних правил, але не має жодних

інших примусових повноважень, доки суспільству не

загрожують якісь зовнішні сили, може все ж таки бути вищим за будь-
які урядові органи й навіть становити єдину загальну владу
над усією територією, тимчасом як власне урядові органи
влади могли би бути окремими для різних регіонів.

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Масштаб централізації, який ми вважаємо за самозрозумілий
і за якого верховний законодавчий орган і верховний урядовий
орган є складовими однієї унітарної організації того, що ми
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називаємо нацією чи державою (а цей масштаб не набагато

менший навіть у федеральних державах), по суті кажучи, є наслідком

потреби в зміцненні цієї організації на випадок війни. Але тепер,
коли ми, принаймні в Західній Європі та Північній Америці,
вважаємо виключеною можливість війни між співдружніми
державами й в обороні покладаємося (сподіваючись, що ефективно) на

певну наднаціональну організацію, ми маємо поступово

виявляти, що можна зменшити централізацію й більше не доручати так

багато завдань національному урядові лише для того, щоб
зробити його сильним перед зовнішніми ворогами.

У рамцях цієї книжки заради ясності виявилося необхідним

обговорити зміни в конституційній структурі, потрібні для

збереження свободи особистості, в зв язку з найбільш відомим
типом унітарної держави. Але насправді ці зміни навіть іще

доречніші для децентралізованої ієрархічної структури

федерального типу. Ми згадаємо тут лише кілька головних аспектів

цього питання.

Двопалатна система, що її зазвичай вважають обов язковою

для федерального устрою, згідно з пропонованою тут схемою

призначалася для іншої мети; однак її функцію у федерації
можна було б виконати іншими засобами, наприклад за допомогою

системи подвійного підрахунку голосів, принаймні в урядових

зборах: один раз за кількістю присутніх й один раз за

кількістю суб єктів федерації, представлених у центральній
асамблеї. Можливо, було б доцільно обмежити федеральні
заходи державним врядуванням як таким і мати єдині
законодавчі збори для всієї федерації. Але на практиці не завжди

потрібно мати на одному рівні ієрархії і законодавчі, і урядові
збори, за умови, що влада уряду завжди обмежується владою

законодавчого органу, незалежно від того, поширюється вона

на меншу чи більшу територію, ніж остання. Здавалося б,
краще, аби законодавча влада поширювалася на більшу територію,
ніж урядова. Однак існує кілька прикладів централізованого
урядово-виконавчого управління територіями з відмінним
правом (Велика Британія з різними системами приватного права
в Англії та Шотландії, США зі звичайним правом у більшості

штатів і Кодексом Наполеона в одному) і кілька випадків, коли

найвища влада, що визначає закон (суд в останній інстанції),
була спільною для певної кількості цілком незалежних у

всьому іншому держав (Британська Співдружність Націй певною

мірою й протягом певного періоду).
Однак для нас важливіші ті доречні передачі повноважень,

які стали б можливими, якби право якогось наддержавного орга¬
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ну влади говорити «ні» діям, шкідливим для співдружніх
держав, зменшило потребу в сильному центральному

національному уряді для оборонних цілей. Тоді більшу частину
діяльності уряду, пов язаної з наданням послуг, справді можна було
б делегувати регіональним чи місцевим органам влади,

цілковито обмеженим у своїх примусових повноваженнях

правилами, встановленими вищим законодавчим органом.
Звичайно, ані на національному, ані на міжнародному рівні

неможливо морально обґрунтувати надання біднішім регіонам
права використовувати в своїх цілях багатство заможніших.

Однак централізація прогресує не тому, що більшість людей у

великому регіоні прагне надавати допомогу біднішим регіонам,
а тому, що ця більшість потребує, аби залишатися більшістю,
додаткових голосів із регіонів, які здобувають користь із своєї

частки багатства більшої територіальної одиниці. І те, що

відбувається в існуючих державах, починає відбуватися і в

міжнародному масштабі: нерозумно змагаючись із Росією,
капіталістичні держави замість позичання капіталу підприємцям у

країнах із багатообіцяючою економічною політикою фактично
в широких масштабах субсидують соціалістичні
експерименти слаборозвинутих країн, знаючи, що надані ними кошти

будуть здебільшого витрачені марно.
І

ПАНУВАННЯ БІЛЬШОСТІ ЧИ ПАНУВАННЯ ЗАКОНІВ,
СХВАЛЕНИХ БІЛЬШІСТЮ?

Не лише мир, справедливість і свобода, але й демократія є по

суті негативною цінністю правилом процедури, що служить
захистом від деспотизму й тиранії, і є звичайно, не більше, але

й не набагато менш важливою, ніж перші «три великі

негативи», тобто, інакше кажучи, угодою, спрямованою насамперед на

відвертання лиха. Однак, як і свобода та справедливість, вона

знищується зараз намаганнями надати їй «позитивного» змісту.
Я цілком упевнений, що дні необмеженої демократії злічені.

Для того щоб зберегти основні цінності демократії, ми маємо

засвоїти її іншу форму, інакше ми рано чи пізно зовсім

утратимо здатність позбавлятися деспотичної державної влади.

Як ми зрозуміли (див. розділи XII, XIII і XVI), за існуючої
системи рішення щодо спільних проблем приймаються не

спільною думкою більшості, а тією більшістю, що завдячує своїм

існуванням і владою потуранню особливим інтересам
численних дрібних груп, в якому депутати не можуть їм відмовити,
якщо хочуть залишитися більшістю. Але попри те, що згода
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більшості великого суспільства щодо загальних правил можлива,

так зване схвалення більшістю конгломерату заходів.,
обслуговуючих особливі інтереси, є фарсом. Купівля підтримки більшості

шляхом ділових угод із зацікавленими колами (а саме це

починає являти собою сучасна демократія) не має нічого спільного з

первісним ідеалом демократії і, безсумнівно, суперечить фунда-
ментальнішій моральній концепції: будь-яке застосування сили

має керуватися та обмежуватися думкою більшості. Процес
купівлі голосів, який ми починаємо сприймати як обов язкову
складову відомої нам демократії і який справді неминучий у

представницьких зборах, що мають право як приймати загальні

закони, так і віддавати накази, не має морального виправдання й

призводить до всього того, що сторонньому спостерігачеві здається

в політиці гидким. Безперечно, це аж ніяк не логічний наслідок

ідеї правління думки більшості, а її протилежність.
Ця помилка тісно пов язана з хибною концепцією більшості,

яка нібито мусить мати право робити що завгодно. Більшість

представників народу, яка виникла внаслідок переговорів щодо

задоволення групових потреб, ніколи не може репрезентувати
думки більшості цього народу. Така «свобода парламенту»
означає пригнічування народу. Вона цілком суперечить концепції

конституційного обмеження державної влади й несумісна з

ідеалом суспільства вільних людей. Здійснення влади

представницької демократії поза тим простором, де виборці можуть збагнути
значення її рішень, може відповідати думці більшості народу
(або контролюватися нею) лише в тому разі, якщо в усіх своїх

примусових заходах держава обмежується правилами,
однаково застосовними до всіх членів спільноти.

Доки існує теперішня форма демократії, не може бути
пристойного уряду, навіть якщо політики будуть янголами чи

матимуть глибоку переконаність у найвищій цінності свободи
особистості. Ми не маємо права судити їх за те, що вони роблять,
бо саме ми своєю підтримкою існуючих інститутів поставили

їх у становище, в якому вони можуть отримувати право робити
щось добре лише в тому разі, якщо візьмуть на себе обов язок

гарантувати особливі привілеї тим чи іншим групам. Це
призвело до спроби виправдати ці заходи за допомогою тієї псев-

доетичної споруди, названої «соціальною справедливістю», що

не відповідає жодному критерію, якому має відповідати
система моральних норм заради забезпечення злагоди й добровільного
співробітництва між вільними людьми.

Найважливіший із викладених у цій книжці поглядів
полягає в тому, що в суспільстві вільних людей застосування при¬
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мусу можна виправдати лише одним: пануючою громадською

думкою, що спирається на принципи, які мають спрямовувати й

обмежувати людську поведінку. Цілком очевидно, що мирне і

процвітаюче суспільство може існувати лише за умови
загального дотримування таких правил і їх примусового в разі
потреби застосування. Це не має нічого спільного з будь-
якою «волею», спрямованою на конкретну мету.

І все ж таки більшості людей здається дивним і навіть

незбагненним, що в такому суспільстві верховна влада має бути
обмеженою, що її повноваження не всеосяжні, а обмежуються
стримуванням як організованого уряду, так і приватних осіб та

організацій шляхом застосування загальних правил поведінки.

Однак саме умова підкорення може створювати становище, в

якому санкціонування примусу найвищим органом влади

пояснюється лише застосуванням загальних правил поведінки,

однаково застосовних до всіх. Лояльністю та повагою, на які

претендує така верховна влада, вона має завдячувати своєму

підкоренню загальним принципам, і єдина функція, задля якої

вона може застосовувати примус, це гарантування
дотримання цих принципів. Вона має забезпечити відповідність цих

принципів загальній думці про те, що найвищий законодавчий
орган це представник поглядів більшості населення.

МОРАЛЬНА ПЛУТАНИНА Й МОВНИЙ ЗАНЕПАД

Під впливом соціалістичної агітації впродовж останніх ста

років сам сенс, у якому вживаються багато які з ключових

слів, що характеризують політичні ідеали, так змінився, що ми

тепер вагаємося вживати навіть такі слова, як «свобода»,
«справедливість», «демократія» чи «право», бо вони сьогодні вже

мають інше значення, ніж колись. Проте, як сказав Конфуцій, «коли

слова втрачають своє значення, люди можуть втратити свободу».
На жаль, не лише невігласи-пропагандисти, а нерідко й серйозні
соціальні філософи сприяли цьому занепаду мови,

перекручуючи цілком усталені слова, аби спонукати людей до служіння
добрим, як їм уявлялося, цілям. Коли, скажімо, Джон Дьюї
визначає свободу як «діючу правомочність робити конкретні речі»*,
це може здатися хитрим вивертом для введення в оману
простаків. Але якщо інший соціальний філософ, обговорюючи де¬

* John Dewey, «Liberty and social control», Social Frontier, November
1935; порівн. також більш повний коментар у моїй книжці The

Constitution of Liberty, прим. 21 до розд. 1.
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мократію, стверджує, що «найбільш багатообіцяючим підходом

буде сказати, що демократія... вважається доброю тому, що на-

загал вона є найкращим засобом забезпечення певних

елементів соціальної справедливості»*, то це вочевидь просто

неймовірна наївність.

Молодше покоління соціальних філософів, судячи з усього,
навіть не знає, що колись означали ці засадничі поняття. Лише

так можна пояснити ті випадки, коли молодий вчений всерйоз
заявляє, що звичай говорити про «справедливий стан справ...

треба вважати за первісний, бо коли ми характеризуємо людину
як справедливу, ми маємо на увазі, що вона зазвичай намагається

діяти в такий спосіб, що внаслідок цього виникає справедливий
стан речей»**, а кількома сторінками нижче навіть додає: «Як

уявляється [!], існує категорія приватної справедливості , що
стосується поводження людини зі своїми співгромадянами, де вона

діє не як учасник однієї з головних соціальних інституцій»***.
Це, мабуть, можна пояснити тим фактом, що сьогодні молоді люди

вперше стикаються з терміном «справедливість» у подібному
зв язку, але це, звичайно, пародія на еволюцію цього поняття. Як

ми бачили, стан речей, не спричинений навмисно людьми, не може

відзначатися ані розумністю, ані доброчесністю, ані справедливістю,
ані будь-якою іншою ознакою людських цінностей навіть у

тому випадку, коли він є непрогнозованим результатом якоїсь

гри, що в неї погодилися грати люди, вступивши в своїх власних

інтересах в обмінні стосунки з іншими. Справедливість це,

звичайно, питання не цілей якоїсь діяльності, а дотримання нею

правил, яким вона підкоряється.
* Morris Ginsberg in W.Ebenstein (ed.), Modern Political Thought:

The Great Issues (New York, 1960).
** David Miller, Social Justice (Oxford, 1976), p. 17. Див. також M.Duverger,

The Idea of Politics (Indianapolis, 1966), p. 171: «Визначення

справедливості... майже завжди зосереджується на розподілі добробуту й

соціальних привілеїв». Хочеться запитати, чи чули колись ці автори про
Джона Локка, Девіда Г юма або навіть Аристотеля. Див., напр., John

Locke, Essays Concerning Human Understanding, IV, iii, 18: «Де немає

власності, немає й несправедливості це теза так само безсумнівна, як

і будь-який доказ у Евкліда; адже якщо ідея власності це право на

щось, а ідея, що отримала назву несправедливості , це втручання
чи грубе порушення цього права, то цілком очевидно, що при такому
викладенні цих ідей і закріпленні за ними таких назв я можу бути
впевнений у правильності цієї тези так само, як у тому, що сума кутів
трикутника дорівнює сумі двох прямих кутів».
*** D.Miller, op. cit., p.23.
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Можна нескінченно примножувати ці майже наздогад

обрані приклади поширеного зловживання політичними

термінами, внаслідок якого ті, хто розуміється на словах, змінювали

значення понять, яких вони, можливо, ніколи до кінця не

розуміли, й поступово позбавляли їх будь-якого ясного змісту. Важко

збагнути, що треба робити, коли вороги свободи називають себе

лібералами, як це тепер практикується в США ( хіба що вперто
називати їх, як і слід, псевдолібералами), або коли вони

апелюють до демократії, маючи на увазі егалітаризм. Усе це складова

«зради інтелектуалів», суворо засудженої сорок років тому
Жюльєном Бенда, внаслідок якої, однак, відтоді вдалося

створити царство тієї облудності, що стала звичною в обговоренні
проблем «соціальної» політики та в теперішній мові політиків,
які звично вживають ці вигадки, самі не усвідомлюючи їх

облудність*.
Проте не лише визнані соціалісти тягнуть нас цим шляхом.

Соціалістичні ідеї так глибоко просякли загальну думку, що не

лише ті псевдоліберали, які просто маскують свій соціалізм під
вигаданим ними ім ям, а й навіть численні консерватори
засвоїли соціалістичні ідеї та мову й безупинно експлуатують їх у

переконанні, що вони становлять визнану складову
сьогоднішньої думки. До цієї категорії належать також не лише люди з

твердими поглядами й не лише ті, хто бере активну участь у

громадському житті**. Насправді найактивніше поширення
соціалістичних концепцій ще й досі відбувається через те, що

Девід Г юм назвав вигадкою поетів***, невігласів-літераторів,
переконаних у тому, що привабливі слова, якими вони

користуються, мають чітко визначений сенс. Лише тим, що ми так

призвичаїлися до цього, можна пояснити те, що, наприклад, сотні й

тисячі ділових людей в усьому світі дозволяють доставляти

* J.A.Schumpeter, History of Economic Analysis (New York, 1954),
p.394: «Як найвищий, хай і ненавмисний, комплімент вороги системи

приватного підприємництва вважили за розумне привласнити її
ярлик».

** Як нещодавно зауважив один із моїх друзів, якщо ми

обгрунтовано вважаємо соціалістами всіх, хто вірить у те, що вони звуть
«соціальною справедливістю», бо того, що вони мають на увазі, можна

досягти лише через застосування державної влади, ми мусимо
визнати, що, мабуть, приблизно 90 відсотків населення західних
демократичних країн сьогодні є соціалістами.
*** David Hume, A Treatise of Human Nature, book III, sect. 2, ed.

L.A.Selby-Bigge (Oxford, 1958), p.495.
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собі часописи, які в своїй літературній частині, глузуючи з

капіталізму, вдаються навіть до непристойностей (наприклад, у
таких висловлюваннях, як «фекальний надмір капіталістичного

виробництва» в часописі «Тайм» від 27 червня 1977)*. Хоча

принцип свободи вимагає від нас толерантного ставлення до

таких обурливих грубощів, можна сподіватися, що здоровий глузд
читачів незабаром підкаже їм, які публікації варті довіри**.

ДЕМОКРАТИЧНА ПРОЦЕДУРА ТА ЕГАЛІТАРНІ ЦІЛІ

Мабуть, найбільше постраждав за останній час у цьому

процесі вихолощування значення слів сам термін «демократія».
Зловживання ним полягає насамперед у тому, що воно

застосовується не для зазначення процедури досягнення згоди щодо

спільних дій, а для надання їй реального змісту настанови щодо

належної мети цих дій. Як не абсурдно, але багато які з

теперішніх звертань до демократії рівнозначні вказівкам

демократичним законодавчим органам, що ті мають робити. За

винятком того, що стосується організації уряду, в терміні
«демократичний» немає нічого про конкретні цілі, за які мають

голосувати люди.

Справжня цінність демократії полягає в її функції санітарно-
застережного засобу проти зловживання владою. Вона дає нам

змогу позбавитися уряду й спробувати замінити його кращим.
Інакше кажучи, це єдина із виявлених нами угод, що

уможливлює здійснення змін мирним шляхом, і як така вона становить

велику цінність, за яку варто боротися, оскільки будь-яка
державна влада, що її народ не може позбавитися за допомогою

такої узгодженої процедури, має рано чи пізно потрапити в

лихі руки. Однак це аж ніяк не найвища політична цінність,
адже необмежена демократія цілком може бути гіршою за

обмежену державну владу іншого типу.
У своїй сьогоднішній необмеженій формі демократія

значною мірою втратила здатність слугувати захистом проти сва¬

*
Літературна частина цього ілюстрованого часопису рясніє

постійними хибними посиланнями на гадану несправедливість нашого

економічного устрою. Який, наприклад, причиновий зв язок мається на

увазі, коли телевізійний оглядач говорить (16 травня 1977 р.) про те,

«ціною якої бідності доводиться підтримувати ці герцогські
чагарники в стані такої добре виголеної елегантності»?

** У зв язку з викладеним у цьому параграфі див. також мою

брошуру The Confusion of Language in Political Thought (Occasional
Paper 20 of the Institute of Economic Affairs, London, 1968).
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вільної влади. Вона більше не є гарантією свободи особистості,

бар єром для зловживань державною владою, яким, як

сподівалися, вона мала виявитися, коли всі наївно гадали, що з

підпорядкуванням будь-якої влади демократичному контролю
можна обійтися без решти засобів отримання державної влади.

Навпаки, вона стала основною причиною поступового та

прискореного збільшення влади й ваги адміністративного апарату.

Всемогутні й наділені всіма повноваженнями єдині

демократичні збори, в яких здатна керувати більшість може

зберегти себе лише спробувавши усунути всі джерела незадоволення

кожного свого прихильника, тим самим підштовхуються до

контролювання всіх сфер життя. Вони змушені розробляти й

нав язувати для обґрунтування заходів, яких їм доводиться вживати

для збереження підтримки більшості, неіснуючий і, строго
кажучи, незбагненний кодекс розподільної справедливості. У
такому суспільстві зв язки в урядових колах стають набагато

кориснішими, ніж внесок до засобів задоволення потреб своїх

співгромадян. Оскільки все має тенденцію перетворюватися на

політичні питання, для вирішення яких можна звертатися по

втручання примусових повноважень уряду, то дедалі більша
частина людської діяльності переводиться з виробничих на

політичні зусилля, причому йдеться не лише про сам політичний

механізм, а й того гірше про швидкоростучий апарат пара-
державної влади, покликаний здійснювати тиск на уряд задля

сприяння конкретним інтересам.
Ще й досі не знаходить розуміння той факт, що більшість

представницьких зборів із необмеженими повноваженнями ані

здатна, ані змушена обмежувати свою діяльність цілями, яких

прагнуть усі члени більшості, або хоча б схвалювати їх*. Якщо

* Цю слабкість правління всевладної демократії дуже добре бачив

видатний німецький політолог Карл Шмітт, який у 20-ті роки зрозумів
характер цієї форми правління, що розвивалася, краще за більшість

людей і потім регулярно нападав на те, що мені і з морального, і з

інтелектуального погляду здається хибною позицією. Див., напр., його

розвідку «Legalitat und Legitimitat» від 1932 р. (передрук, у Carl Schmitt,
Verfassungsrechtliche Aufsatze, Berlin, 1958, p.342): «Плюралістично-
партійна держава є «тотальною» не від сили й міці, а від слабкості; вона

втручається в усі сфери життя, бо мусить задовольняти претензії всіх

зацікавлених кіл. Зокрема, їй доводиться вдаватися до терену досі

недержавної економіки, навіть якщо вона там відмовляється від будь-
якого керівництва й політичного впливу». Багато які з цих важливих

висновків було зроблено Шміттом уже в 1926 р., в його книжці Die

geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus.
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такі збори мають право дарувати спеціальні привілеї, то єдність
такої більшості можна підтримувати, лише регулярно
розплачуючись із конкретними групами, з яких вона складається. Інакше

кажучи, під облудною назвою демократії ми створили механізм,

у якому не більшість приймає рішення, а кожний член більшості

має погоджуватися на численні підкупи, аби здобути підтримку
цієї більшості для своїх власних конкретних потреб. Хоч би яким

чудовим був принцип прийняття рішень більшістю, коли

йдеться про питання, що доконечно стосуються всіх, але результат

застосування цієї процедури до розподілу здобичі, що її можна

витягнути з інакомислячої меншості, обов язково буде негідним.
Схоже, що за збереження демократії в її теперішній формі

само це поняття неминуче буде дискредитовано такою мірою,
що навіть обґрунтована аргументація на користь вирішування
принципових питань більшістю розглядатиметься за відсутності
відповідача. Демократія в небезпеці, бо конкретні інститути, за

допомогою яких ми спробували її здійснити, призвели до

наслідків, які ми хибно прийняли за наслідки самої демократії.
Як я уже говорив, я зовсім не впевнений, що слово «демократія»
ще можна позбавити тієї відрази, з якою дедалі більші маси

людей цілком виправдано почали ставитися до нього, навіть

якщо прилюдно висловити своє розчарування зважуються поки

що далеко не всі.

Підсумовуючи, можна сказати, що корінь проблеми, звичайно,
в тому, що в необмеженій демократії ті, хто має дискреційні
повноваження, змушені застосовувати їх, незалежно від свого

бажання, для сприяння тим чи іншим групам, від голосів яких

залежать їхні повноваження. Це однаково стосується й уряду,
й таких демократично організованих інституцій, як профспілки.
Коли йдеться про уряд, то навіть якщо деякі з цих повноважень

дозволяють йому робити багато корисного, ми все одно мусимо
відмовитися від їх надання, оскільки внаслідок таких

дискреційних повноважень орган влади неминуче й логічно

потрапляє в становище, коли його можна примусити робити навіть

ще більше шкідливого.

«ДЕРЖАВА» ТА «СУСПІЛЬСТВО»

Для того щоб демократія допомогла зберегти суспільство
вільних людей, більшість якогось політичного органу,
безперечно, не повинна мати право «формувати» суспільство чи

примушувати його членів сприяти досягненню конкретних цілей, тобто

цілей інших, ніж той абстрактний порядок, який вона може за¬
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безпечити лише застосуванням так само абстрактних правил
поведінки. Завдання державної влади створити структуру,

всередині якої окремі люди та групи зможуть успішно дбати
про відповідні власні інтереси, а інколи застосовувати свої

примусові повноваження на отримання доходів для надання

тих послуг, які з тієї чи іншої причини не може забезпечувати
ринок. Однак примус виправданий лише заради забезпечення

такого устрою, в якому кожний може використовувати свої

здібності та знання у власних цілях за умови, що він не

втручатиметься в так само захищені особисті сфери інших. За

винятком тих випадків, коли «стихійні лиха чи вороги короля»
спричиняють потребу в наданні якомусь органу влади тимчасових

надзвичайних повноважень, що в будь-який момент можуть

бути анульовані тим органом, який їх надав, ніхто не має права
на дискримінаційний примус. (Там, де такі повноваження

дозволяється використовувати для запобігання гаданому злочину,
особі, до якої вони були застосовані помилково, має надаватися

право на повну компенсацію за всю заподіяну шкоду).
Плутанина в цьому питанні пояснюється насамперед

тенденцією до ототожнення «держави» й «суспільства» (ця
тенденція особливо відчутна в континентально-європейській
традиції, але з поширенням соціалістичних ідей вона швидко

розвивається також у англосаксонському світі). Держава
організація людей на якійсь території з єдиним органом
влади є необхідною умовою розвитку прогресивного
суспільства, але вона аж ніяк не ідентична суспільству, тобто тому

різноманіттю розвинутих, самогенерованих структур людей з

будь-якою мірою свободи, що тільки й заслуговує на право
називатися суспільством. У вільному суспільстві держава це

одна з багатьох організацій,' а саме та, що потрібна для

забезпечення ефективної зовнішньої структури, в межах якої можуть

утворюватися самогенеровані порядки; але ця організація
обмежується державним апаратом і не визначає діяльності
вільних людей. І хоча ця організація держави може містити

численні добровільні організації, те, з чого складаються

суспільства, створює саме спонтанно розвинута мережа стосунків між

людьми та різноманітними організаціями. Суспільства
утворюються, а держави створюються. Саме тому суспільства мають

величезну перевагу, оскільки можуть виробляти потрібні
послуги або породжувати самогенеровані структури, тимчасом

як організації, що спираються на право примусу, мають

тенденцію перетворюватися на якусь гамівну сорочку, небезпечність

якої виявляється одразу, щойно використання цього права при¬
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мусу виходить за межі примусового застосування доконечно

абстрактних правил поведінки.

Насправді дуже неправильно виокремлювати мешканців

чи громадян якоїсь поодинокої політичної одиниці як

прототип суспільства. За сучасних умов людина, як правило, не

належить до якогось одного-єдиного суспільства, й дуже
бажано, аби так було й надалі. На щастя, кожен із нас є членом

багатьох різних суспільств, що схрещуються й переплітаються,
й ми можемо належати до них більш або менш міцно та

тривало. Суспільство це мережа добровільних стосунків між

людьми й організованими групами, й строго кажучи, навряд чи

будь-яка людина може належати виключно до одного

суспільства. Для практичних цілей за конкретних обставин буває
можливо без будь-якої шкоди виокремити якусь частину
складної системи нерідко ієрархічно пов язаних між собою мереж
як особливо доречну для обговорюваної теми й припустити,
що буде зрозуміло, яка частина цього комплексу мається на

увазі під «суспільством». Однак ніколи не можна забувати, що

сьогодні багато людей і організацій належать до мереж, що

виходять за межі державних кордонів, та й усередині будь-
якої держави кожний може становити складову багатьох

подібних структур.
Отож дія сил спонтанного впорядкування та правил

поведінки, що уможливлюють формування таких упорядкованих

структур, які ми характеризуємо як суспільства, стає цілком
зрозумілою (і водночас наша нездатність осягнути їх функціонування
в усіх деталях цілком очевидною) лише за умови, що ми

усвідомлюємо множинність цих структур, які перехрещуються
між собою.

Кожен, хто здає собі справу в складній природі цієї мережі
взаємозв язків, що зумовлюють суспільні процеси, має також

визнати за хибний антропоморфізм сприйняття суспільства як

речі, яка «діє» чи чогось «бажає». На початку, звичайно, саме

соціалісти робили спроби приховати той факт, що їхні плани

рівнозначні намаганню збільшити примусові повноваження

державної влади: вони вважали за краще говорити про
«соціалізацію» замість «націоналізації чи «політизації» засобів

виробництва тощо. Однак через це вони дедалі більше
заглиблювалися в антропоморфічне тлумачення суспільства, засвоюючи

тенденцію інтерпретувати результати спонтанних процесів як

такі, що спрямовуються чиєюсь «волею» або є (чи можуть бути)
наслідком чийогось заміру, тенденцію, що пустила таке

глибоке коріння в структурі мислення первісної людини.
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Тимчасом більшість процесів соціальної еволюції не лише

відбувається без будь-чиєї волі чи передбачення, а саме

завдяки цьому вони й призводять до культурної еволюції. Із
керованого процесу не може виникнути нічого більшого за те, що

здатний передбачити розум керівника. Він буде єдиним, хто матиме

можливість здобувати користь із досвіду. Суспільство, що

розвивається, прогресує не завдяки керівництву, яке нав язує йому
нові ідеї, а завдяки новим шляхам і методам, які неперервно

випробуються в процесі спроб і помилок. Повторимо ще раз:
саме загальні сприятливі умови, що допомагають невідомим
людям за невідомих обставин, призводять до покращання
життя, якого не здатна спричинити жодна верховна влада.

ГРА ЗА ПРАВИЛАМИ НЕ ВИЗНАЄ

СПРАВЕДЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ

Саме виявлення того, що гра за правилами підвищує іианси

всіх, навіть незважаючи на ризик того, що для когось результат
може виявитися гіршим, аніж за інших обставин, змусило
класичний лібералізм прагнути цілковитої відмови від застосування
влади у визначенні відносних доходів, здобутих в умовах ринку.
Разом із передбаченим пом якшенням ризику через
забезпечення поза ринком єдиного мінімального доходу для всіх тих,

хто з якихось причин не здатний заробляти принаймні стільки

ж в умовах ринку, воно не залишає жодного морального
виправдання застосуванню сили для встановлення розміру відносних
доходів урядом чи будь-якою іншою організованою групою. Адже

безперечним моральним обов язком уряду стає не лише само-

утримання від усіх подібних втручань у гру, а й запобігання

привласненню такої влади будь-якою організованою групою.
У такому порядку, де застосування сили для визначення

відносного чи абсолютного матеріального становища

виключається в принципі, не може бути питанням справедливості
ані те, до яких загальнокорисних дій треба спонукати в той чи

інший момент людину, ані те, скільки їй треба за це

запропонувати. Відносна суспільна корисність тієї чи іншої діяльності
кожної окремої людини й навіть різноманітних можливих видів
діяльності різних людей, на жаль, є не питанням справедливості,
а результатом подій, які неможливо ані передбачити, ані

контролювати. Боюся, не лише широка публіка, а й багато хто з

відомих економістів не розуміють того, що ціни, які

пропонуються за послуги в цьому процесі, треба розглядати не як

винагороду різних людей за зроблене ними, а як сигнали, які по¬
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відомляють їм, що їм варто робити як у власних, так і в

загальних інтересах.
Просто нерозумно представляти різні призи, що їх

здобувають різні люди в тій грі, в яку ми навчилися грати, бо вона

гарантувала найповніше використання розпорошених знань і

навичок, таким чином, немовби її учасники зазнають різного
«ставлення» з боку суспільства. Навіть якщо початкове

становище визначається випадковими обставинами попереднього

періоду, впродовж якого ця гра могла не завжди гратися чесно, а

мета полягає в забезпеченні людям максимуму сприятливих
можливостей без будь-якого свавільного примусу, ми можемо

досягти своїх цілей лише ставлячись до них згідно з одними й

тими самими правилами, незалежно від фактичних
відмінностей між ними, й полишаючи визначення результату тим

постійним перебудовам структури економічного порядку, що

зумовлюються обставинами, яких ніхто не здатний передбачити.
Основна концепція класичного лібералізму єдина, що

уможливлює порядне й об єктивне державне врядування, полягає

в тому, що держава має вважати всіх людей однаковими,

попри всю їхню фактичну неоднаковість, і обмежувати діяльність
однієї людини (або сприяти їй) у такий самий спосіб і за тими

самими правилами, що й діяльність усіх інших. Ніхто не має

права претендувати на державну владу на підставі чи то свого

багатства, чи то своєї бідності, якщо він не може гарантувати
захисту від будь-якого насильства з будь-чийого боку, а також

певного одностайного мінімального доходу на випадок зовсім

поганого перебігу подій. Навіть констатація фактичної нерівності
людей і виправдання цим будь-якого дискримінаційного
примусу є порушенням тих основних умов, на яких вільна людина

підкоряється державній владі.
Ця гра корисна не лише для переможця, бо його виграш від

найкращого обслуговування інших є завжди лише часткою того,

що він додав до суспільного продукту; і лише граючи в.цю гру
за її правилами, ми можемо гарантувати ту високу міру
використання ресурсів, якої не можна досягти в жодний інший спосіб.

ПАРАУРЯД ОРГАНІЗОВАНИХ ІНТЕРЕСІВ І ГІПЕРТРОФІЯ УРЯДУ

Багато які з недоліків сучасного державного врядування

широко визнаються й вважаються сумними, але неуникними
наслідками демократії, тимчасом як насправді вони є

наслідками лише необмеженого характеру теперішньої демократії. Ще
й досі немає чіткого розуміння того засадничого факту, що за
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цієї форми правління до всього, на що уряд має конституційне
право, його можна примусити, навіть усупереч його більш

розумним поглядам, якщо ті, хто виграє від цих заходів, належать

до так званих «хитких груп», від яких залежить підтримка
більшості урядовців. Внаслідок цього механізм організованих
конкретних інтересів, призначений виключно для здійснення
тиску на уряд, стає найжахливішим демоном, що змушує

державну владу стати небезпечною.

Навряд чи можна сприймати серйозно ту відмовку, нібито

всі ці ознаки зародження корпоративізму, що створюють пара-

уряд, потрібні для того, щоб повідомити уряду про можливі

наслідки його рішень. Я не намагатимусь тут оцінити чисельність

найбільш здібних і поінформованих членів суспільства, вже

поглинутих цією по суті антисоціальною діяльністю;
підкреслю лише, що обидві сторони того, що тепер позначається

евфемізмом «соціальні партнери» (Sozialpartner), нерідко змушені
відвертати увагу декого з найкращих своїх представників від
задоволення потреб населення, спрямовуючи її на спроби
звести нанівець зусилля один одного. Мені майже нема чого

додати до блискучої характеристики механізму цього процесу

врядування, здійснюваного коаліціями організованих інтересів, що
її подав професор Манкур Олсон у своїй книжці «Логіка

колективних дій*, і я можу лише підсумувати деякі моменти.

Звичайно, будь-який тиск на уряд з метою примусити його до

застосування своїх примусових повноважень задля сприяння тим

чи іншим групам небезпечний для більшості суспільства. Однак
не можна удавати, нібито в цьому відношенні становище для

всіх сторін однакове й зокрема тиск з боку великих фірм чи

корпорацій можна порівняти з тиском тих організацій
трудящих, яким у більшості країн законом чи органами влади було
надано право застосовувати примус для здобуття підтримки своєї

політики. Надавши профспілкам з гадано «соціальних»
причин унікальні привілеї, якими навряд чи користується сам

уряд, організації трудящих уможливили експлуатацію інших

робітників, взагалі позбавивши їх можливості знайти собі пристойні
робочі місця. Хоча цим фактом усе ще традиційно нехтують,
сьогодні головні повноваження профспілок цілковито ґрунтуються

* Mancur Olson Jr, The Logic of Collective Action, Harvard University
Press, 1965. Див. також мою передмову до німецького перекладу цієї

книжки, виконаного членами мого Фрейбурзького семінару й

опублікованого під назвою Die Logik des kollektiven Handelns (Tubingen,
1968).
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на тому, що їм дозволено користуватися своїм правом не давати

іншим робітникам виконувати ту роботу, яку ті хотіли б.

Однак не кажучи вже про те, що здійсненням цього права

окремі профспілки можуть досягти лише відносного підвищення
оплати праці своїх членів за рахунок зниження загальної

продуктивності праці, а отже, загального рівня реальної заробітної платні,
в поєднанні зі становищем невідворотності, в яке вони можуть
поставити уряд, що контролює рівень інфляції, ця система

швидко руйнує економічний лад. Зараз профспілки можуть ставити

уряди в таке становище, коли в тих залишається лише один

вибір: між інфляцією та осудом за безробіття, спричинене
політикою профспілок в області заробітної платні (особливо їх

політикою збереження на постійному рівні співвідношення між

зарплатнею членів різних профспілок). Таке становище має невдовзі

зруйнувати весь ринковий лад можливо, через регулювання
цін, що його змусить встановити уряди прискорена інфляція.

Як і про всю роль виникаючого парауряду, я можу на цьому
етапі лише коротко згадати про загрозу, створену безупинним
зростанням урядового апарату, тобто бюрократії. Демократія,
яка, здається, стає всепоглинаючою, на урядовому рівні виявляється
неможливою. Думка, що народ або його обрані представники

можуть детально керувати складним суспільством, це ілюзія.

Уряд, який покладається на загальну підтримку з боку більшості,
звичайно, може визначати головні кроки, якщо його просто не

підштовхує до них інерція його попередньої діяльності. Однак

«уряд» стає вже таким складним, що його члени голови

різних департаментів неминуче й дедалі більше стають

ляльками бюрократії; вони все ще можуть давати їй «загальні

вказівки», але від її діяльності залежить детальне виконання цих

указівок. Недарма соціалістичні уряди прагнуть політизувати
цю бюрократію, бо дедалі більше найважливіших рішень
приймається саме нею, а не будь-яким демократичним органом.

НЕОБМЕЖЕНА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Ніде так чітко не виявляються наслідки необмеженої

демократії, як у повсюдному збільшенні влади центрального уряду
внаслідок привласнення ним функцій, що раніше виконувалися

регіональними чи місцевими органами влади. Мабуть, за

єдиним винятком Швейцарії центральна влада майже скрізь не

лише перетворилася на владу par excellence, а й незмінно

втягує в сферу своєї компетенції дедалі більше видів діяльності.

Те, що держава керується головним чином із своєї столиці й ця
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центральна влада не лише забезпечує її якоюсь загальною

системою права (або принаймні гарантує наявність якогось

визначного права, що регулює стосунки між усіма її мешканцями),
а й зумовлює дедалі сильнішу тенденцію до централізації
надання державних послуг населенню, стало вважатися за

неминучий і природний факт, хоча останнім часом у багатьох

частинах світу схильність до сепаратизму свідчить про поширення
негативного ставлення до цієї ситуації.

Останнім часом зростанню повноважень центральної влади

дуже сприяли також ті прихильники централізованого
планування, які після провалу своїх схем на місцевому чи

регіональному рівні регулярно заявляли, що ефективність цих схем вимагає

їх застосування в ширших масштабах. Нездатність упоратися
навіть із проблемами помірної складності нерідко робила
виправдання спроб реалізації ще амбіційніших схем ще менш

доречним для центрального керівництва чи владного регулювання.
Але вирішальна причина сьогоднішньої переваги

централізованого врядування полягає в тому, що лише на цьому рівні,
принаймні в унітарних державах, законодавчі органи мали

необмежені права, яких не повинна мати жодна законодавча влада, й

ці права дозволяли їм моделювати свої «закони» таким чином,

аби надати адміністрації можливість застосування
дискреційних і дискримінаційних заходів, потрібних для досягнення

бажаного контролю за економічним процесом. Якщо
центральна влада має змогу наказувати багато такого, чого не може

місцева влада, то найпростішим способом задовольнити

групові вимоги стає передача рішення вищому органу влади, який

має ці повноваження. Отже, для усунення головної причини

поступової централізації будь-якої влади треба позбавити

національні (а у федераціях регіональні) законодавчі органи
права використовувати законотворчість для надання

дискреційних повноважень адміністрації.

ПЕРЕДАЧА ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ
МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ*

Без дискреційних повноважень, необережно наданих «легіс-

латурам», уся структура органів влади, безперечно, розвивалася
б у зовсім іншому напрямку. Якби вся адміністрація підлягала

* Звичайно, існує багато проблем, що виникають із таких ситуацій,
як ті, що інтенсивно дискутувалися англійськими лібералами XIX ст.

в зв язку з їхньою боротьбою проти законів про поселення. Багато
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якомусь одностайному праву, якого ні вона, ні будь-хто не

могли б змінювати задля сприяння конкретним адміністративним
цілям, то зловживання законодавством для обслуговування
конкретних інтересів припинилося б. Більшість функцій,
пов язаних із наданням послуг, які зараз забезпечуються центральним

урядом, можна було б передати регіональним і місцевим

органам влади; вони мали би право збирати податки за

визначеними ними ставками, але могли б збирати чи розподіляти їх не

інакше як згідно з загальними правилами, встановленими

центральною легіслатурою.
Гадаю, що результатом стало би перетворення місцевих і

навіть регіональних органів влади на квазікомерційні
корпорації, що змагаються за громадян. Вони мали би пропонувати
таке сполучення вигід і витрат, яке робило б життя на їх

території принаймні не менш привабливим, ніж у будь-якому
іншому місці, доступному для їх потенційних мешканців. Виходячи з

того, що повноваження цих органів матимуть такі правові
обмеження, аби не перешкоджати вільній міграції, і що вони не

корисного щодо цих питань можна знайти в книжці Edwin Kennan,
The History of Local Rates in England (2nd edn, London, 1912). Одна
з найскладніших проблем пов язана тут, мабуть, із тим, як поєднати

бажання привабити чи утримати сталих мешканців із свободою

вирішувати, кого приймати в члени конкретної спільноти, а кому
відмовляти. Свобода міграції один із широковизнаних і надзвичайно
привабливих принципів лібералізму. Але чи завжди він має давати право

чужинцю оселятися в спільноті, де на нього не чекають? Чи має він

право претендувати на те, щоб йому дали роботу чи продали дім, якщо
ніхто з постійних мешканців не збирається цього робити? Звичайно,
йому має бути надано право погодитися на якусь роботу чи купити
якийсь дім, якщо йому це пропонується. Однак чи зобов язані окремі
мешканці пропонувати йому те й інше? Чи має вважатися

правопорушенням, якщо вони добровільно домовилися не робити цього? У

швейцарських і тирольських селах є спосіб не пускати чужинців, який не

порушує жодного закону й не грунтується на жодному законі.

Вважати його антиліберальним чи морально виправданим? Якщо говорити

про старі й усталені спільноти, то в мене немає відповіді на ці
питання. Однак у майбутньому, як я вже говорив (див. The Constitution of
Liberty, pp.349-353), мені здається можливим розвиток у напрямку
змін у майновому інтересі в нерухомості, з розподілом прав
власності між безумовним правом власності якоїсь корпорації на

нерухомість та довгостроковою орендою земельних ділянок у власників

із гарантуванням їм певного захисту від небажаного розгортання подій
в сусідстві. Такій корпорації, звичайно, має належати право
вирішувати, кому здавати ділянки в оренду.
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матимуть можливості вдаватися до дискримінації в

оподаткуванні, їх інтереси будуть цілком зосереджені на привабленні
людей, здатних у своєму конкретному становищі зробити
найбільший внесок до спільного продукту.

Передоручення керівництва більшою частиною обслугової
діяльності державних органів дрібнішим організаційним
одиницям, напевно, призвело б до відродження громадського духу,
значною мірою пригніченого внаслідок централізації.
Загальновизнана негуманність сучасного суспільства є наслідком не

так об єктивного характеру економічного процесу, в якому
людина дуже часто працює заради не відомих їй цілей, як того

факту, що політична централізація значною мірою позбавила

людину можливості висловлювати свою думку щодо
формування знайомого їй навколишнього середовища. «Велике
суспільство» може бути лише абстрактним суспільством
економічним порядком, із якого окрема людина здобуває користь,

отримуючи засоби для досягнення всіх своїх цілей, а зі свого

боку мусить робити до цього порядку свій анонімний внесок.

Це не задовольняє її емоційних, особистих потреб. Для
звичайної людини набагато важливіше брати участь у керівництві
своїми місцевими справами, тимчасом як сьогодні це

керівництво найчастіше забирається в тих, кого вона знає й кому може

довіряти, та передається далекій бюрократії, яка для цієї людини
становить якусь бездушну машину. У знайомій людині сфері
буде лише корисно збудити її інтерес і спонукати її зробити
внесок своїми знаннями та своєю думкою, тимчасом як

примушування її до висловлювання поглядів здебільшого з питань,

що її безпосередньо не стосуються, може лише збудити зневагу
до будь-якої політики*.

СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОНОПОЛІЇ НА ПОСЛУГИ

Звичайно, центральній владі необов язково вирішувати, кого

управомочувати на надання тих чи інших послуг, і вкрай
небажано, аби вона мала такі імперативні повноваження. Адже
попри те, що в деяких випадках на разі лише державні органи з

повноваженнями на примусове збирання внесків мають змогу
надавати деякі послуги, не має жодних підстав надавати будь-
якому урядовому органу виключне право забезпечувати ту чи

іншу конкретну послугу. Може виявитися, що визнаний поста¬

*

Порівн. наведену вище цитату з Дж.А.Шумпетера (розд.ХІІ,
примітка до с.20).
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чальник якихось послуг здатний надавати їх набагато краще,
ніж будь-який потенційний конкурент приватний
підприємець, і таким чином він досягає фактичної монополії, але зовсім

не в інтересах суспільства надавати йому законну монополію

на будь-який вид діяльності. Це означає, звичайно, що від будь-
якого державного органу, якому дозволено користуватися
своїми податковими повноваженнями для фінансування таких

послуг, треба вимагати повернення всіх податків, зібраних із цією

метою, всім, хто бажає отримати ці послуги в якийсь інший

спосіб. Це стосується абсолютно всіх тих послуг, законну
монополію на які сьогодні має чи прагне мати держава; єдиний
виняток тут становить підтримання й застосування закону й

заради цього (а також для захисту від зовнішніх ворогів)
утримання збройних сил. Тобто мова йде про всі послуги,
починаючи з освіти й закінчуючи транспортом і зв язком включно

з поштою, телеграфом, телефоном і радіо, усіма так званими

«комунальними послугами», різноманітними «соціальними»

страхуваннями й передусім випуском грошей. Деякі з цих

послуг на разі, можливо, найефективніше забезпечуються якоюсь

фактичною монополією; однак ми не зможемо ані

гарантувати покращання, ані захистити себе від здирства, доки хтось інший

не матиме можливості пропонувати кращі послуги будь-якого
роду з числа згаданих.

Як і більшість тем, що їх ми торкнулися в цьому

заключному розділі, я не можу детальніше обговорювати тут послуги, які

сьогодні надаються державою. Однак у деяких випадках

питання щодо можливості надання державі виключного права на

них має вирішальне значення; це питання не просто
ефективності, а надзвичайної важливості збереження вільного

суспільства. У цих випадках заперечення проти будь-яких монопольних

повноважень держави повинно мати перевагу, навіть якщо така

монополія обіцяє високоякісні послуги. Ми можемо виявити,

наприклад, що державна монополія на радіомовлення становить

таку саму загрозу для політичної свободи, що й скасування
свободи преси. Система пошти ще один приклад того, що

існуюча монополія держави є виключно наслідком прагнення
держави контролювати приватну діяльність, і в більшості країн
світу вона призвела до сталого погіршення обслуговування.

Однак понад усе я зобов язаний зробити наголос на тому, що

під час праці над цією книжкою, під впливом як політичних, так

і економічних міркувань, я дійшов твердого переконання, що вільна

економічна система ніколи не працюватиме задовільно й ми ніколи

не усунемо її найсерйозніших недоліків, не зупинимо сталого
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розростання державної влади, якщо не відберемо в держави
монополію на випуск грошей. Я вважив за потрібне розвинути

аргументацію щодо цього питання в окремій книжці*. Адже я

справді побоююся, що всі гарантії проти утиску та інших

зловживань державною владою за допомогою запропонованої тут її

перебудови мало допоможуть, якщо водночас не ліквідувати
контроль держави за грошовою масою. Оскільки я переконаний, що

більше вже не може існувати жодних суворих правил, що

гарантували б постачання грошей державою, яка водночас

задовольняє законний попит на гроші й підтримує стабільність

вартості цих грошей, то мені здається, що немає іншого способу
цього досягти, крім заміни теперішніх національних грошей на

різні конкуруючі гроші, пропоновані приватним
підприємництвом, з-поміж яких люди матимуть змогу обирати ті, що найкраще
можуть придатися в їхніх торгових операціях.

Мені здається вкрай важливим, аби конституція вільного

народу закріпила цей принцип якоюсь спеціальною статтею,

наприклад такою: «Парламент не може встановлювати законів,
що обмежують право кожного володіти, купувати, продавати
або позичати, укладати угоди та забезпечувати їх виконання,

здійснювати розрахунки та вести свої рахунки в будь-яких
грошах за своїм вибором». Хоча фактично це міститься в засадни-

чому принципі, згідно з яким держава може примушувати до

якихось дій чи забороняти їх лише шляхом загальних

абстрактних правил, що застосовуються однаково до всіх, включно з

самою державою, це конкретне застосування даного принципу
все ще надто незвичне, аби ми могли очікувати від судів
розуміння того факту, що віковічну прерогативу держави тепер можна

визнавати лише в тому разі, якщо її чітко сформульовано в

конституції.

РОЗВІНЧАННЯ ПОЛІТИКИ

Наприкінці цієї праці я збирався зупинитися на значенні

принципів, розроблених для міжнародних справ, однак вважаю, що це

зробило б моє викладення недозволенно довгим, а також

вимагало б додаткових досліджень, до яких я на даному етапі не

схильний вдаватися. Гадаю, читачеві буде неважко зрозуміти, в який
спосіб має відбуватися широке застосування до міжнародних
організацій ліквідації монолітної держави та принципу, за яким

* Denationalization of Money The Argument Refined (2nd ext.

edn, Institute of Economic Affairs, London, 1978).
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будь-яка верховна влада має обмежуватися в основному
негативними функціями повноваженнями говорити «ні», а всі

позитивні повноваження треба надавати лише органам, які

діятимуть за правилами, що їх вони не здатні змінити. Як я вже

зазначав раніше, на мою думку, в цьому сторіччі ми в своїх

спробах створити міжнародний уряд, здатний забезпечити мир,
підходили до справи не з того кінця: створювали величезну
кількість спеціальних органів, спрямованих на регулювання
конкретних питань, замість того щоб мати за мету справжнє

міжнародне право, яке обмежувало би можливості національних урядів
завдавати шкоду один одному. Якщо найвищі спільні цінности є

негативними, то не лише найвищі спільні правила, а й найвища

влада мають по суті обмежуватися заборонами.
Навряд чи можна піддавати сумніву те, що абсолютно скрізь

політика стала мати надто велике значення, стала надто

дорогою й небезпечною. Вона поглинає недозволенно велику
кількість інтелектуальної енергії та матеріальних ресурсів і

водночас дедалі більше втрачає повагу й співчутливу
підтримку широких верств населення, бо люди починають дедалі більше
ставитися до неї як до необхідного, але невиправного лиха, яке

треба терпіти. Проте теперішня велич, віддаленість і все ще

наскрізність усієї політичної машини є результатом не

свідомого вибору людей, а якогось свавільного механізму, який вони

створили, не усвідомлюючи його наслідків. Сьогодні державна
влада це, звичайно, не людська істота, якій можна довіряти, як

це підказує наївному розумові успадкований нами ідеал
доброго правителя. Не є вона й результатом спільної мудрості
довірених представників, більшість яких здатна дійти згоди щодо

найкращого шляху. Це механізм, керований «політичною

необхідністю», на яку дуже слабко впливає думка більшості.

Хоча законодавство як таке це справа довготривалих
принципів, а не конкретних інтересів, будь-які можливі заходи

держави неминуче стають проблемами повсякденної політики.

Наївно гадати, що такі спеціальні заходи зазвичай

зумовлюються об єктивними потребами, погоджуватися з якими мають

всі розумні люди. Витрати завжди треба порівнювати з цілями,
а об єктивних критеріїв порівняної вагомості можливих

результатів і потрібних для їх досягнення жертв не існує. Є велика

різниця між загальними законами, спрямованими на

підвищення шансів усіх людей шляхом забезпечення порядку, в якому

існують добрі перспективи знайти партнера для ділової угоди,
вигідної для обох сторін, та примусовими заходами,

спрямованими на сприяння конкретним людям або групам. Доки влада
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матиме законне право застосовувати силу для здійснення

перерозподілу матеріальних благ (а в цьому суть соціалізму), буде
неможливо приборкати загарбницькі інстинкти всіх груп, які

захочуть урвати собі більше. Коли політика стає

перетягуванням каната, боротьбою за шматки пирога доходів, пристойна
державна влада неможлива. Тому будь-яке застосування

примусу для забезпечення певного доходу тим чи іншим групам

(окрім єдиного мінімуму для всіх, хто не може заробити більше

в умовах ринку) треба оголосити незаконнним і безперечно
антисоціальним.

Сьогодні єдині володарі влади, не приборкані жодним

законом і спонукувані політичною необхідністю певного

свавільного механізму, це так звані законодавці. Але ця домінуюча
форма демократії зрештою саморуйнівна, бо покладає на уряди
завдання, щодо яких немає й не може бути узгодженої думки
більшості. Тому треба обмежувати ці повноваження, аби

захистити демократію від неї самої.

Конституція, подібна до запропонованої тут, звичайно,
унеможливила б будь-які соціалістичні заходи з перерозподілу. Це не

менш виправдано, ніж будь-які інші конституційні обмеження

влади, спрямовані на унеможливлення зруйнування демократії
та виникнення тоталітарних сил. Принаймні за часів (які, гадаю,

вже не так далеко), коли традиційні переконання соціалізму
будуть визнані ілюзією, треба буде вжити запобіжних заходів
проти рецидивів зараження цими ілюзіями, які знов і знов

неминуче спричинятимуть необережне зісковзування в соціалізм.

Для цього недостатньо зупинити тих, хто хоче зруйнувати
демократію заради досягнення соціалізму, або принаймні тих, хто

цілковито відданий якійсь соціалістичній програмі. Найсильніша

підтримка соціалістичного напряму йде сьогодні від тих, хто

заявляє, що не хоче ані капіталізму, ані соціалізму, а обирає «третій
шлях» або «третій світ». їхній шлях це певна стежка до

соціалізму, бо варто лише дозволити політикам втручатися в

спонтанний порядок ринку заради блага тих чи інших груп, і вони не

зможуть відмовити в таких поступках будь-якій групі, що від неї
залежить їхня підтримка. Таким чином вони ініціюють той

кумулятивний процес, який за своєю внутрішньою логікою має

наслідком якщо не те, що уявляють собі соціалісти, то дедалі
більше домінування політики над економічними процесами.

Не існує ніякого третього принципу організації
економічного процесу, що його можна було б назвати раціональним
способом досягнення будь-яких бажаних цілей на додаток до двох

інших: функціонуючого ринку, в якому ніхто не може остаточ¬
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но визначити рівня заможності окремих груп чи людей, та

централізованого керівництва, за якого це визначається певною

групою, організованою задля влади. Ці два принципи непримиренні,
оскільки будь-яке їх сполучення унеможливлює досягнення цілей
обох. І хоча ми ніколи не досягнемо того, що існує в уяві
соціалістів, загальний дозвіл політикам дарувати особливі

привілеї тим, чиєї підтримки вони потребують, усе ж таки неминуче

зруйнує той самоутворюваний порядок ринку, який сприяє
загальному благу, й замінить його силоміць установленим
порядком, визначеним волею якихось випадкових людей. Який би

принцип ми не поклали в основу своєї діяльності, те, до чого

він нас приведе, безсумнівно, завжди буде недосконалим, але

дедалі більше нагадуватиме одну з цих двох крайнощів.
Якщо вже чітко визнано, що соціалізм, так само як і фашизм

чи комунізм, неминуче веде до тоталітарної держави й

знищення демократичного ладу, то, безперечно, буде законно вжити

запобіжних заходів проти необережного й непомітного

переходу до соціалістичної системи. Такими заходами є положення

конституції, які позбавляють владу дискримінаційних
повноважень на примус навіть заради того, що в той чи інший

момент може вважатися всіма за добрі цілі.
Хоча нерідко це здається малоймовірним, але в

довгочасному плані життям суспільства керують певні моральні
принципи, в які вірять широкі верстви населення. Єдиним моральним

принципом, який взагалі уможливив поступове виникнення

розвинутої цивілізації, був принцип свободи особистості, який

означає, що людина керується в своїх рішеннях правилами гідної
поведінки, а не конкретними наказами. У суспільстві вільних

людей не може існувати жодних принципів колективної

поведінки, що зв язують людину. Своїми досягненнями ми

зобов язані тому, що людям гарантується шанс створити для себе

захищену сферу (свою «власність»), у межах якої вони можуть

використовувати свої здібності для власних цілей. Соціалізм
не має жодних принципів індивідуальної поведінки, а марить

про такий стан справ, якого не здатна спричинити жодна

моральна діяльність вільних людей.
Остання битва проти деспотичної влади все ще попереду:

це буде боротьба проти соціалізму й за скасування будь-якого
права примусово спрямовувати індивідуальні зусилля та

свідомо розподіляти їх результати. Я з надією чекаю на той час,

коли всі усвідомлять цей тоталітарний і по суті деспотичний

характер будь-якого соціалізму так само добре, як і характер

комунізму та фашизму, а отже, схвалять установлення консти¬
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туційних бар єрів перед будь-якою спробою набути таких

тоталітарних повноважень під будь-яким приводом.
Усе, що я спробував накреслити в цих томах (і в окремій

студії про роль грошей у вільному суспільстві), має правити за

певний дороговказ на шляху виходу з процесу виродження
існуючої форми влади й створення певного інтелектуального
багажу, який стане в пригоді тоді, коли в нас не буде іншого

вибору, крім як замінити цю хитку структуру на дещо кращу будову,
замість шукати в розпачі порятунку в тому чи іншому
диктаторському режимі. Влада є логічним наслідком
інтелектуального заміру. Якщо ми зможемо надати їй форму, в якій вона

забезпечить благотворну основу для вільного розвитку
суспільства, нікому не надаючи права контролювати цей розвиток
в його окремостях, то в нас будуть усі підстави сподіватися
побачити продовження розвитку цивілізації.
Ми мали б досить добре навчитися уникати зруйнування

нашої цивілізації внаслідок придушення спонтанного процесу
взаємодії людей і передачі керівництва ним будь-якому органу
влади. Однак для того щоб уникнути цього, треба відкинути
ілюзію, нібито ми здатні свідомо «творити майбутнє людства»,
як нещодавно з характерною зарозумілістю висловився один

із соціологів-соціалістів*. Ось такий завершальний висновок

зроблено мною на підставі сорока років, що їх я присвятив
дослідженню цих проблем, відтоді як усвідомив той процес
«зловживання й занепаду розуму»**, який відбувався протягом
цього періоду.

*
Torgny F.Segerstedt, «Wandel der Gesellschaft», Bild der Wissen-

schaft, Vl/5, May 1969.
** Це назва, яку я збирався дати запланованій мною в 1939 р. праці,

де після розділу «Зарозумілість розуму» мав іти розділ «Немезида
планового суспільства». Здійснений був лише фрагмент цього плану,
й написані розділи було опубліковано спочатку в часописі Economica

1941-1945, а потім передруковано в книжці The Counter-Revolution

of Science (Chicago, 1952) та в німецькому перекладі, якому я пізніше

дав назву Missbrauch und Verfall der Vernunft (Frankfurt, 1959), після

чого мені стало ясно, що я ніколи не завершу цю працю згідно з

початковим планом. «Шлях до кріпацтва» (The Road to Serfdom,
London/Chicago, 1944) був випереджаючим начерком того другого

розділу. Але мені знадобилося сорок років, аби додумати первісну
ідею до кінця.

181



ЕПІЛОГ

ТРИ ДЖЕРЕЛА

ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ*

Зліва пророк, справа пророк, дитя
земне між ними.

Й.В.Ґете**

ПОМИЛКИ СОШОБІОЛОГІІ

Переглянути свої думки щодо цієї теми мене спонукало
незвично відверте висловлення того, що тепер я вважаю за

помилку, дуже поширену в сьогоднішніх дискусіях. Я зустрів це

висловлювання в новій цікавій праці представника так званої

нової американської науки соціальної біології: книжці
«Біологічне походження людських цінностей»***, що отримала високу

оцінку визнаного глави цієї школи, професора Гарвардського
університету Едварда О.Вілсона****. Приголомшливо те, що

всю аргументацію там побудовано на недвозначному засновку

про існування двох різновидів людських цінностей, які автор
позначає як «первинні» та «вторинні», маючи на увазі під пер¬

*
Спочатку цей розділ замислювався як післямова до даного тому,

але виявилося, що мені легше написати цей текст у вигляді лекції, яку
я й прочитав у Лондонському інституті економіки 17 травня 1978 р.
Аби не зволікати з публікацією останнього тому цієї праці, я тоді

вирішив включити його сюди в тій формі, в якій він подавався як

лекція. Цю лекцію було також опубліковано окремо Лондонським
інститутом економіки в 1978 р.

** Й.В.Ґете, Поезія та правда, книга XIV. Цитата датується 1774

роком.
*** G.E.Pugh, The Biological Origin of Human Values, New York,

1977, London, 1978.
**** Див. його монументальну працю Sociobiology, A New Synthesis
(Cambridge, Mass., 1975, London, 1976), а також більш популярне
викладення в книжці David P.Barash, Sociobiology and Behavior (New York,
1977).
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шими цінності, зумовлені генетично, тобто природжені, а під
другими «продукти раціонального мислення»*.

Звичайно, соціальна біологія являє собою підсумок того, що

на сьогоднішній день має вже досить довгу історію. Старші
члени Лондонського інституту економіки, мабуть, пам ятають,
що більше сорока років тому там було засновано кафедру соціо-
біології. Відтоді значного поступу досягли захоплюючі

дослідження з етології, розпочаті Джуліаном Гакслі**, Конрадом Ло-

ренцем*** і Ніко Тінбергеном**** та успішно продовжувані
сьогодні багатьма їхніми обдарованими послідовниками*, а

також численними американськими науковцями. Мушу визнати,

що навіть у роботі мого віденського колеги Лоренца, за якою я

уважно стежив п ятдесят років тому, в мене іноді викликало

занепокоєння надто поспішне застосування висновків,
зроблених із спостережень за тваринами, до пояснення людської
поведінки. Але жоден із цих дослідників, як на мене, не спромігся
переконливо викласти як головний засновок і дати логічне

продовження тому, що в інших здавалося випадковими,
легковажними формулюваннями, а саме що ці два різновиди
цінностей є єдиними різновидами людських цінностей.

Дивним у цьому погляді, що так часто зустрічається серед
біологів**, є те, що від них можна було б радше очікувати
співчутливого ставлення до того аналогічного, але у важливих аспектах

*
G.E.Pugh, op. cit., pp.33, 341; порівн. також твердження (ibid.,

р.341): «Первинні цінності зумовлюють мотивацію засвоєння

людиною тих чи інших типів вторинних критеріїв».
**

Піонерська праця Гакслі 1914 р. The Courtship of the Great

Crested Grebe була перевидана (Лондон, 1968) з передмовою Десмон-
да Морріса.
*** Найвідомішою з праць К.З.Лоренца є «Коло царя Соломона»

(King Solomon s Ring, London, 1952).
****

N.Tinbergen, The Study of Instinct (Oxford, 1951).
*

Див., зокрема, I.Eibl-Eibesfeid, Ethology (2nd edn, New York, 1975)
та особливо Wolfgang Wickler/Uta Seibt, Das Prinzip Eigepnutz
(Hamburg, 1977) працю, ще не відому мені на час завершення цієї
книжки. Треба згадати також оригінальні й не досить оцінені праці
Роберта Ардрі, особливо останні: The Territorial Imperative (London/
New York, 1966) та The Social Contract (London/New York, 1970).

+*
Див., зокрема, Desmond Morris, The Naked Ape (London, 1967),

Передмова: «Старі спонуки [людини] були з нею протягом мільйонів

років, нові впродовж лише щонайбільше кількох тисяч років».
Передача засвоєних правил, налічує, мабуть, близько сотні тисяч років!
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відмінного процесу добірної еволюції, яким пояснюється

утворення складних культурних структур. Адже ідея культурної
еволюції, безперечно, старша за біологічне поняття еволюції.
Можливо навіть, що її застосування до біології Чарльзом Дарвіном
було виведене через його діда Еразма з концепту
культурної еволюції Бернарда Мандевіля й Девіда Г юма, якщо не більш

безпосередньо з тогочасних шкіл права та мови*. Щоправда, після

Дарвіна ті «соціальні дарвіністи», яким Дарвін був потрібний
для вивчення старої традиції в їхніх власних предметах, дещо

зіпсували справу, зосередившись на доборі більш пристосованих
за природженими ознаками людей, повільність якого робить його

порівняно маловажливим для культурної еволюції, і водночас

нехтуючи добірною еволюцією правил і звичаїв, яка має

вирішальне значення. Однак, безперечно, не можна виправдати
ставлення деяких біологів до еволюції як до виключно генетичного

процесу**, а також те, що вони зовсім забули про схожий, але

набагато швидший процес культурної еволюції, який домінує
сьогодні в житті людства й підносить нашому інтелекту проблеми,
які він ще не навчився подужувати.

Однак я не передбачив, що ретельне дослідження цієї
помилки, спільної для деяких фахівців, може привести прямо до суті
деяких пекучих моральних і політичних проблем нашого часу.

Те, що спочатку може здатися питанням, яке турбує лише фахівців,
виявляється зразком декількох найсерйозніших із існуючих
хибних концепцій. Я сподіваюся, що більшість із того, що я

збираюся сказати, має певну близькість із ідеями культурних
антропологів (а на понятті культурної еволюції, звичайно,
наголошували не лише Л.Гобхауз і його послідовники***, а останнім

часом, зокрема, Джуліан Гакслі****, Александер Карр-Сондерс+
і К.Г.Воддінгтон++ у Британії та ще більше Дж.Сімпсон, Тео-

* Див. моє есе «Dr Bernard Mandeville», Proceedings of the British

Academy, LII, 1967, передрук, у New Studies in Philosophy, Politics,
Economics and the History of Ideas (London/Chicago, 1978).

** Я мав уже нагоду зазначити це в часописі Encounter, Febr.
1971, на підставі праці C.D.Darlington, The Evolution of Man and Society
(London, 1969).
*** L.T.Hobhouse, Morals in Evolution (London, 1906) та M.Ginsberg,

On the Diversity of Morals (London, 1956).
****

J.S.Huxley, Evolutionary Ethics (London, 1943).
+ A.M.Carr-Saunders, The Population Problem, A Study in Human

Evolution (Oxford, 1922).
++

C.H.Waddington, The Ethical Animal (London, 1960).
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дозіус Добжанскі* та Дональд Кемпбелл** у США). Але мені

здається, що на важливість цього поняття все ще треба звертати

особливу увагу моральних філософів, політологів і економістів.

Ще більш широкого визнання потребує той факт, що теперішній
устрій суспільства виник не внаслідок заміру, а внаслідок поши¬

рення ефективніших інститутів у процесі конкуренції.
Культура ані природне, ані штучне явище, вона не

передається генетичним шляхом і не спланована розумом.
Це традиція засвоєних правил поведінки, які ніколи не були
«винайдені» й функцій яких люди не усвідомлюють у своїй

діяльності. Говорити про мудрість культури не більше підстав,
аніж говорити про мудрість природи за винятком, може, того,

що внаслідок повноважень влади помилки першої важче

піддаються виправленню.
Саме тут конструктивістський картезіанський підхід***

змусив філософів надовго визнати за «добре» лише те, що

становило чи то природжені, чи то свідомо обрані правила, й вважати всі

суто розвинуті утворення лише наслідками випадку чи примхи.
Адже «суто культурний» тепер для багатьох має такі співзначення,
як «такий, що змінюється за бажанням», «довільний»,
«поверховий» чи «необов язковий». Насправді ж цивілізацію
уможливило насамперед підкорення природжених тваринних інстинктів

тим нераціональним звичаям, завдяки яким стали утворюватися
дедалі чисельніші великі впорядковані групи.

* G.G.Simpson, The Meaning of Evolution (Yale University Press,
1949) та T.H.Dobzhansky, Mankind Evolving: The Evolution of the

Human Species (Yale Univ. Press, 1962); «Ethics and values in biological
and cultural evolution», Zygon, 8, 1973. Див. також C.Pepper, The Sources

of Value (Univ, of California Press, 1953), pp.640-656.
**

D.T.Campbell, «Variation and selective retention in sociocultural

evolution» in H.R.Barringer e.a. (eds), Social Change in Developing
Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory (Cambridge, Mass.,
1965); «Social attitudes and other acquired behavior dispositions» in

S.Koch (ed.), Psychology: A Study of a Science, vol.6, Investigations of
Man as Socius (New York, 1963).
*** Моя давня переконаність у тому, що саме вплив картезіанців
був головною перешкодою для кращого розуміння процесів само-

впорядкування сталих складних структур, знайшла несподіване

підтвердження в свідченні одного французького біолога, нібито саме

картезіанський раціоналізм породив «упертий опір» Дарвіновій теорії
еволюції у Франції. Див. Ernest Boesiger, «Evolutionary theory after

Lamarck», in F.J.Ayala/T.Dobzhansky (eds), Studies in the Philosophy
of Biology (London, 1974), p.21.
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ПРОЦЕС КУЛЬТУРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Те, що культурна еволюція є наслідком не свідомого
створення усталених норм людським розумом, а певного процесу, в

якому культура й розум розвивалися паралельно, почало знаходити

сьогодні, мабуть, ширше розуміння. Заявляти, що здатна

мислити людина створила свою культуру, не більш виправдано,
ніж стверджувати, що ця культура створила її розум*.
Я мав неодноразову нагоду зазначити, що цей хибний погляд

глибоко ввійшов у наше мислення через неправильний поділ на

«природне» та «штучне», успадкований нами від давніх греків**.
Структури, утворені традиційними людськими звичаями, не є ані

природними, тобто генетично зумовленими, ані штучними, тобто

породженнями інтелектуального заміру, а є результатом
процесу відвіювання чи відсіювання***, керованого тими

характерними перевагами, що їх здобувають групи зі звичаїв, засвоєних

із якихось невідомих і, можливо, суто випадкових причин. Як
ми тепер знаємо, не лише серед тварин птахів і особливо

мавп засвоєні звички передаються шляхом імітації, і поміж

різними групами цих тварин можуть навіть розвиватися різні
«культури»****; такі набуті культурні ознаки можуть також

впливати на фізіологічну еволюцію, як про це свідчить історія мови: її

поява в рудиментарному вигляді, безсумнівно, зробила великою

*

Тезу про створення людини культурою вперше було висловлено

Л.А.Вайтом у його книжках The Science of Culture (New York, 1949) та

The Evolution of Culture (New York, 1959), але її зіпсувала його віра в

«закони еволюції». Тимчасом віра в добірну еволюцію не має нічого

спільного з вірою в закони еволюції. Вона постулює лише дію певного

механізму, наслідки якої цілком залежать від тих невідомих
маргінальних умов, що в них вона відбувається. Я не вірю в існування жодних

законів еволюції. Закони уможливлюють прогнозування, а наслідки

процесу добору завжди залежать від непередбачених обставин.

** Див. мою лекцію «Доктор Бернард Мандевіль», цитовану вище,

р.253-254 окремого відбитку, та Право, законодавство та свобода,
том 1, с.25.
*** Див. Richard Thurnwald (відомий антрополог і колишній студент

економіста Карла Менгера), «Zur Kritik der Gesellschaftsbiologie», Archiv
fur Sozialwissenschaften, 52, 1924, та «Die Gestaltung der Wirtschaftsent-

wicklung aus ihren Anfangen heraus» in Die Hauptprobleme der Sozio-

logie, Erinnerungsgabe fur Max Weber (Tubingen, 1923). Турнвальд
говорить про Siebung [відсіювання] на відміну від біологічного добору,
хоча застосовує це поняття лише до добору людей, а не звичаїв.
**** Див. примітку до с. 109 тому 1.
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перевагою здатність до чіткої артикуляції, що сприяло

генетичному добору відповідного мовного апарату*.
Майже в усіх працях на цю тему наголошується: те, що ми

називаємо культурною еволюцією, відбувалося протягом
останнього одного відсотку часу існування Homo sapiens. Стосовно

того, що ми маємо на увазі під культурною еволюцією у
вужчому сенсі, тобто швидкого й дедалі швидшого розвитку
цивілізації, це досить слушно. Оскільки вона відрізняється від
генетичної еволюції тим, що покладається на передачу набутих
властивостей, то вона дуже швидка й, зайнявши домінуючу
позицію, поглинає генетичну еволюцію. Однак це не виправдовує
хибного уявлення, нібито саме розвинутий інтелект у свою чергу

спрямовував культурну еволюцію. Вона відбувалася не лише

після виникнення Homo sapiens, а й упродовж набагато

тривалішого попереднього існування роду Ното та його предків-
гомінідів. Повторимо ще раз: розум і культура розвивалися

паралельно, а не послідовно. Визнавши це, ми виявимо, що нам

так мало відомо про точний перебіг цього розвитку, ми маємо

так небагато його викопних залишків, що нам доводиться

обмежитися його реконструкцією у вигляді якоїсь здогадної історії
у дусі шотландських філософів-моралістів XVIII ст. Факти, про
які нам майже нічого не відомо це еволюція тих правил
поведінки, які керували структурою та функціонуванням
різноманітних невеличких груп людей, що в них розвивався рід
людський. Про це нам мало розповість вивчення тих первісних
людей, які ще існують. Хоча концепція здогадної історії вселяє

мало довіри сьогодні, коли ми не можемо точно сказати, що й як

відбувалося, все ж таки розуміння того, як це могло відбуватися,
може стати основою для дуже важливих висновків. Еволюція
суспільства й мови та еволюція розуму пов язані в цьому
відношенні з одним і тим самим утрудненням: найважливіша

складова культурної еволюції приручення дикуна
завершилася задовго до початку документально зафіксованої історії. Саме

ця культурна еволюція, що її зазнала лише людина, відрізняє
тепер людину від інших тварин. Ернест Гомбріх зазначив

одного разу: «Історія цивілізації та культури була історією
зростання людини від майже тваринного стану до витонченого сус¬

* Мені важко погодитися з поширеною думкою, нібито саме Аліс-

тер Гарді в своїй повчальній книжці The Living Stream (London, 1966)
першим відзначив цей зворотний вплив культурної еволюції на

біологічну. Однак хоч би як там було, це становить дуже значне

відкриття, яке має вирішальне значення.
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пільства, розвитку мистецтв, засвоєння цивілізованих цінностей
та вільного застосування інтелекту»*.

Аби зрозуміти цей розвиток, ми маємо цілком відмовитися
від уявлення, нібито людина здатна розвивати культуру тому,
що її було наділено розумом. Чим вона, безсумнівно,
відрізнялася, так це здатністю копіювати й передавати те, чому
навчилася. Людина почалася, мабуть, із якоїсь виняткової здатності

засвоювати, що треба робити (або навіть більше чого не робити)
за різних обставин. І багато, якщо не більшість, того, чому вона

навчилася в цій сфері, вона засвоїла, вивчаючи значення слів**.

Правила її поведінки, що змушували її пристосовувати свої дії
до оточення, були для неї, безперечно, важливіші, ніж «знання»

про те, як поводяться інші речі. Інакше кажучи, людина напевно

частіше навчалася робити правильні речі, не розуміючи, чому
вони правильні, й сьогодні їй усе ще нерідко краще стає в

пригоді звичай, аніж розуміння. Інші об єкти первісно
визначалися для людини відповідним способом поведінки стосовно них.

Саме репертуар засвоєних правил, які повідомляли людині про

правильний і неправильний способи дій за різних обставин,
забезпечив їй дедалі більшу здатність пристосовуватися до

мінливих умов зокрема, співпрацювати з іншими членами групи.
Так традиція правил поведінки, існуючих незалежно від будь-
якої окремої людини, що їх засвоювала, почала керувати
життям людей***. Те, що ми називаємо розумом, з явилося саме

* E.H.Gombrich, In Search of Cultural History (Oxford, 1969), p.4;
порівн. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York, 1973),
p.44: «Людина це саме та тварина, що найбезнадійніше залежить від
багатьох позагенетичних, зовнішніх механізмів контролю, таких собі

культурних програм для організації поведінки»; та ibid., р.49: «Не існує
такої речі, як людська природа, незалежна від культури... Наша

центральна нервова система... розвинулася насамперед у взаємодії з

культурою... Коротко кажучи, ми є недосконалими й незавершеними
тваринами, які завершують і вдосконалюють себе через культуру».
** Див. B.J.Whorf, Language, Truth, and Reality, Selected Writings, ed.

by J.B.Carroll (Cambridge, Mass., 1956), та E.Sapir, Language: an

Introduction to the Study of Speech (New York, 1921) і Selected writings in

Language, Culture and Personality, ed. by D.Mandelbaum (Berkeley/
Los Angeles, 1949); а також F.B.Lenneberg, Biological Foundations of
Language (New York, 1967).
*** Генетична першість правил поведінки, звичайно, не означає (як,
схоже, вважають біхевіористи), що ми й досі можемо зводити модель світу,
яка сьогодні керує нашою поведінкою, до правил поведінки. Якщо

орієнтир поведінки становлять ієрархії класифікації сукупностей стимулів,
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тоді, коли ці засвоєні правила, які передбачали класифікації
різних типів речей, стали включати певну модель довкілля, що
дозволило людині передбачати й випереджати своїми діями
зовнішні події*. Тож, мабуть, набагато більше ^інтелекту»
було втілено в цій системі правил поведінки, ніж у думках,
людини про її оточення.

Отже, неправильно зображати людський мозок або розум
як вінець ієрархії складних структур, породжених еволюцією,
який потім створив те, що ми називаємо культурою. Розум
невід ємна складова традиційної об єктивної структури
засвоєних правил, а його здатність упорядковувати досвід це

набута копія культурних норм, які кожний окремий розум виявляє

вже існуючими. Мозок це орган, який дозволяє нам

вбирати, а не створювати культуру. Хоча існування цього «світу
З», як його назвав Карл Поппер**, за всіх часів

забезпечувалося мільйонами окремих інтелектів його складових, він є ре¬

що впливають на наші неперервні розумові процеси таким чином, аби

здійснити ту чи іншу модель поведінки, то нам усе ж таки доводилося

б пояснювати більшість того, що ми називаємо розумовими процесами,

перш ніж прогнозувати біхевіоральні реакції.
* Мої колеги-суспільствознавці зазвичай вважають мою книжку

The Sensory Order. An inquiry into the Foundations of Theoretical

Psychology (London/Chicago, 1952) нецікавою або важкозрозумілою.
Однак праця над нею вельми допомогла мені збагнути багато такого,

що має безпосередній стосунок до соціальної теорії. Моя концепція

еволюції, спонтанного порядку та способів і меж наших намагань

пояснити складні явища склалася насамперед під час праці над тією

книжкою. Так само, як мої ще студентські дослідження з теоретичної
психології придалися мені у формуванні поглядів щодо методології науки

про суспільство, так і розробка моїх попередніх ідей із психології за

допомогою знань, здобутих із соціології, дуже допомогла мені в усьому

моєму подальшому науковому розвиткові. Ця концепція
віддзеркалювала той відступ від прийнятого мислення, на який людина більше здатна

у віці 21 року, ніж пізніше; однак коли я опублікував ці ідеї, хоч і через
багато років, вони були сприйняті психологами навіть шанобливо, але

не з дуже великим розумінням. 25 років по тому цю книжку відкрили
для себе й інші психологи (див. W.В.Weimer/D.S.Palermo (eds),
Cognition and Symbolic Processes, vol.II (New York, 1978), але

найменше я сподівався бути відкритим біхевіористами. Однак див. тепер
статтю Rosemary Agonito, «Hayek revisited: Mind as a process of classification»

in Behaviorism. A Forum for Critical Discussion, III/2 (University of

Nevada, 1975).
** Див. Karl R.Popper/John C.Eccles, The Self and Its Brain. An

Argument for Interactionism (Berlin/New York/London, 1977).
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зультатом певного процесу еволюції, відмінного від біологічної

еволюції мозку, ретельно розроблена структура якого ставала в

пригоді, коли треба було вбирати ту чи іншу культурну
традицію. Інакше кажучи, розум може існувати лише як частка іншої

незалежно існуючої, особливої структури або порядку, хоча цей

порядок зберігається й має можливість розвиватися лише

завдяки тому, що мільйони інтелектів постійно вбирають і

модифікують його складові. Аби зрозуміти це, ми маємо спрямувати
свою увагу на той процес відсіювання звичаїв, яким

систематично нехтує соціобіологія. Це третє й найважливіше

джерело того, що в заголовку цієї лекції я назвав людськими

цінностями; про них нам відомо доконечно мало, але саме їм я хочу

присвятити більшість того, що маю сказати. Однак перш ніж

звернутися до конкретних питань еволюції таких соціальних

структур, мабуть, корисно коротко розглянути деякі з

методологічних проблем, що виникають при будь-яких спробах аналізу
таких поступово розвинутих складних структур.

ЕВОЛЮЦІЯ САМОПІДТРИМУВАНИХ СКЛАДНИХ СТРУКТУР

Тепер ми розуміємо, що всі тривкі структури, вищі за рівень
найпростіших атомів аж до мозку й суспільства, є

наслідками процесів добірної еволюції і можуть пояснюватися лише на

її основі*, а складніші з цих структур зберігаються завдяки

постійному пристосуванню свого внутрішнього стану до змін у

навколишньому середовищі. «Хоча б куди ми подивилися, ми

виявляємо еволюційні процеси, що ведуть до диверсифікації й

дедалі більшої складності»**. Ці зміни в структурах
спричиняються їх елементами, які відзначаються такою правильністю
поведінки або такою здатністю дотримуватися правил, що в

результаті їх індивідуальних дій може відновлюватися порядок
у всій структурі, якщо його порушують зовнішні впливи. Отже,
те, що я за іншої нагоди назвав однотипними поняттями

еволюції та спонтанного порядку***, дозволяє нам пояснювати

сталість цих складних структур за допомогою не якоїсь

простої концепції односпрямованих законів причин і наслідків, а

* Див., зокрема, Carsten Bresch, Zwischenstufe Leben. Evolution ohne

Ziel? (Munich, 1977), та M.Eigen/R.Winkler, Das Spiel, Naturgesetze
steuern den Zufall (Munich, 1975).
** G.Nicolis/I.Prigogine, Self-organization in Nonequilibrium Systems

(New York, 1977).
*** Див. мою вже цитовану лекцію «Dr Bernard Mandeville», p.250.
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складної взаємодії моделей, яку професор Дональд Кемпбелл

назвав «низхідною причинністю»*.
Цей здогад дуже змінив наш підхід до пояснення таких

складних явищ і наші погляди щодо реальних меж зусиль,
спрямованих на це пояснення. Зокрема, тепер немає підстав гадати, що

пошуки кількісних стосунків, які виявилися такими

ефективними для пояснення взаємозалежності двох або трьох різних
змінних, можуть дуже придатися для пояснення самопідтриму-
ваних структур, які існують лише завдяки своїм самопідтриму-
ваним властивостям**. До найважливіших із цих самогенеро-
ваних порядків належить широкомасштабний поділ праці, який

передбачає взаємне пристосування діяльності людей, не

знайомих між собою. Це підложжя сучасної цивілізації першим
збагнув Адам Сміт за допомогою дії механізму зворотного зв язку,
що став певним випередженням сучасної кібернетики***.
Популярні колись тлумачення соціальних явищ як організмів, коли

один нез ясовний порядок намагалися пояснити за аналогією

іншим так само нез ясовним, тепер замінила системна теорія,
вперше розроблена ще одним моїм віденським колегою, Люд-
вігом фон Берталанфі, та його численними послідовниками****.
Вона виявила спільні риси тих різних складних порядків, які

обговорюються також у теорії інформації та комунікації і в

семіотиці+.

Зокрема, для того щоб пояснити економічні аспекти великих

соціальних систем, нам доводиться пояснювати напрямок бігу
певного потоку, що загалом пристосовується до змін у навколиш-

* Donald T.Campbell, «Downward Causation in Hierarchically
Organised Biological Systems» in F.J.Ayala/T.Dobzhansky, op. cit. Див.
також Karl Popper/John C.Eccles, op. cit.

* * Щодо обмеженої застосовності поняття права в поясненні

складних самопідтримуваних структур див. післямову до моєї статті «The

Theory of Complex Phenomena» в моїй книжці Studies in Philosophy,
Politics and Economics (London/Chicago, 1967), p.40ff.
*** Див. Garret Hardin, «The cybernetics of competition», in P.Shepard/

D.McKinley, The Subversive Science: Essays towards an Ecology of
Man (Boston, 1969).
****

Ludwig von Bertalanffy, General System Theory: Foundations,
Development, Applications (New York, 1969); H.von Foerster/G.W.Zopf
Jr (eds), Principles of Self-Organization (New York, 1962); G.J.Klir

(ed.), Trends in General System Theory (New York, 1972); G.Nicolis/
I.Prigogine, op. cit.

+

Див. Colin Cherry, On Human Communication (New York, 1961),
та Noam Chomsky, Syntactic Structures (The Hague, 1957).
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ньому середовищі, лише мала частка якого може бути відома

кожному учасникові, а не якийсь гіпотетичний стан рівноваги,
зумовлений певною сукупністю з ясовних даних. Числові ж

вимірювання, якими сьогодні все ще займається більшість економістів,

можуть становити інтерес як історичні факти, але для

теоретичного пояснення тих моделей, що відновлюються самі, кількісні

дані мають приблизно таке саме значення, яке вони мали б у
біології людини, якби ця наука зосереджувалася на поясненні

різних розмірів і форм шлунку чи печінки, які в реальних
людей, що з являються в секційній кімнаті, рідко бувають схожі на

стандартні розміри й форми з підручників*. З функціями
системи ці кількісні дані вочевидь мають дуже мало спільного.

*
Roger Williams, You are Extraordinary (New York, 1967), pp.26, 37.

Якщо люди вивчають статистику навіть такі дуже важливі

статистичні предмети, як демографія, це не означає, що вони вивчають

суспільство. Суспільство це структура, а не масове явище, і всі його

характерні властивості це властивості порядку або системи, що

постійно змінюються. Ми не маємо достатньої кількості зразків цих

порядків або систем для статистичної інтерпретації їх поведінки як

єдиного цілого. Думка, що всередині цих структур можна виявити

постійні кількісні взаємозв язки, спостерігаючи поведінку окремих
сукупностей чи середніх величин, становить сьогодні найбільшу перешкоду
для справжнього розуміння тих складних явищ, із яких ми маємо змогу
вивчати лише кілька прикладів. Проблеми, пов язані з поясненням цих

структур, не мають нічого спільного з законом великих чисел. Справжні
фахівці з цього предмету нерідко розуміли це. Див., напр., G.Udney
Yule, British Journal of Psychology, XII, 1921 /1922, p.107: «Не маючи

можливості виміряти те, що ви хочете, можна задовольнити жагу до

вимірювання, наприклад, просто вимірявши щось інше (і, можливо,
забувши про цю різницю) або знехтувавши якимись речами просто тому,
що їх не можна виміряти». На жаль, методи наукових досліджень легко

засвоюються і майстерність їх застосування приводить на посади

викладачів людей, які мало розуміються на предметі досліджень, а потім

їхню роботу помилково вважають за науку. Однак без чіткого

уявлення про проблеми, пов язані зі станом теорії, практична робота
перетворюється, як правило, на марну витрату часу й ресурсів. Дитячі спроби
забезпечити базу для «справедливої» діяльності, вимірявши відносну
корисність чи задоволення різних людей, просто неможливо сприймати
серйозно. Аби довести, що ці спроби чистісінька нісенітниця, нам

довелося б вдатися до важкуватої для розуміння й недоречної тут
аргументації. Проте більшість економістів, здається, починають розуміти, що
вся так звана «економіка добробуту», яка нібито має обґрунтовувати
їхні аргументи порівнянням з ясовної корисності для різних людей, не

має під собою жодних наукових підстав. Те, що більшість із нас

вважають себе здатними судити про порівняну важливість потреб двох
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НАПЛАСТУВАННЯ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ
*

Але повернемося до моєї головної теми. Відмінності між

правилами, що розвинулися в ході кожного з трьох різних процесів,
призвели до нашарування не лише трьох пластів правил, а

набагато більшої їх кількості залежно від того, як

зберігалися традиції послідовних етапів, через які проходила культурна

еволюція. Внаслідок цього сучасну людину роздирають
конфлікти, які мучать її і підштовхують до дедалі швидших подальших

змін. Звичайно, існують, по-перше, тривкі, тобто мало змінні підстави
генетично успадкованих, «інстинктивних» спонук, що

зумовлюються фізіологічною структурою людини. Є ще й усякі залишки

традицій, набутих людиною під час її проходження через
послідовні типи соціальних структур, правила, обрані нею не

свідомо, а поширені завдяки тому, що певні звичаї сприяли

процвітанню певних груп і призводили до їх розширення
можливо, внаслідок не стільки швидшого відтворення, скільки

приваблення чужинців. І по-третє, над усім цим існує тонкий шар

правил, свідомо засвоєних чи модифікованих із метою

досягнення відомих цілей.

Перехід від невеличкої зграї до сталої спільноти й, нарешті, до

відкритого суспільства, а отже до цивілізації, став можливим

завдяки тому, що люди заради досягнення спільних свідомих цілей
навчилися підкорятися однаковим абстрактним правилам, замість

того щоб керуватися природженими інстинктами. Природжені,
природні прагнення були властиві для умов життя дрібної групи,

протягом якої людина розвинула нервову систему, й досі

притаманну Homo sapiens. Ці природжені структури, що вростали в

організацію людини впродовж, мабуть, 50 тисяч поколінь, були
пристосовані до зовсім іншого життя, ніж те, що створила собі

людина протягом останніх 500 (а для більшості з нас лише

100) поколінь. Можливо, правильніше було б ототожнити ці

«природні» інстинкти з «тваринними», а не з типово людськими, тобто

добрими інстинктами. Адже загальне вживання слова

«природний» у схвальному сенсі стає дуже оманливим, бо одна з

головних функцій засвоєних пізніше правил полягала в приборканні
чи більше знайомих людей, не доводить ані того, що для цього є

об єктивна основа, ані того, що ми можемо складати такі уявлення про
людей, яких не знаємо особисто. Ідея про обґрунтування такими

фантазіями примусових дій влади є, безперечно, абсурдною.
* D.S.Shwayder, The Stratification of Behaviour (London, 1965). Ця

книжка має містити багато корисної інформації на цю тему, з якої я

ще не мав змоги скористатися.
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природжених, або природних, інстинктів у такий спосіб, який був
потрібен для уможливлення «великого суспільства». Ми все ще

схильні припускати, що природне неодмінно має бути добрим,
але у «великому суспільстві» воно може виявлятися аж ніяк не

добрим. Добрими людей зробила не природа й не розум, а

традиція. У біологічних, природних здібностях людського роду не так

уже й багато звичайної людяності. Однак більшості груп
доводилося набувати певних схожих властивостей, аби утворити більші

спільноти; або, ймовірніше, ті, хто цього не робив, знищувалися
тими, хто це робив. І хоча ми все ще зберігаємо більшість

емоційних рис первісної людини, вона присутня не во всіх нас, тим

більше в тих обмеженнях, які уможливили цивілізацію. Замість

безпосереднього прагнення до задоволення відчутих потреб або

досягнення усвідомлених цілей стало потрібним підкорення
засвоєним правилам, аби приборкати ті природні інстинкти, що не

відповідають порядкові відкритого суспільства. Це та

«дисципліна» (а одне із значень цього слова «системи правил
поведінки»), якій все ще опирається людина.

Моральні засади, які підтримують відкрите суспільство,
призначені не для потурання людським емоціям це ніколи не

було метою еволюції; вони правили лише за сигнали, які

повідомляли людині, що вона мала робити в тому типі

суспільства, в якому жила в туманному минулому. Ще й досі не

знайшов належного визнання той факт, що культурний добір нових

засвоєних правил став потрібним насамперед для того, щоб

побороти деякі з природжених правил, пристосованих до

мисливського та збиральницького життя маленьких груп, що

налічували від 15 до 40 осіб, очолювалися вождями й захищали

свою територію від будь-яких чужинців. Практично будь-який
рух уперед від того етапу мав забезпечуватися через
порушення чи придушення тих чи інших природжених правил і заміну
їх на нові, які уможливлювали координацію дій чисельніших

груп. Більшість цих етапів еволюції стала можливою завдяки

тому, що окремі люди порушували деякі з традиційних правил
і застосовували на практиці нові форми поведінки не тому,
що вважали їх кращими, а тому, що групи, які діяли за новими

правилами, досягали більшого за інших успіху й зростали*. Немає
нічого дивного в тому, що ці правила нерідко набували магічної

чи ритуальної форми. Умовою прийняття до групи було погод¬

* Концепцію групового добору було вперше запропоновано в

таких працях, як Sewall Wright, «Tempo and Mode in Evolution: A Critical

Review», Ecology, 26, 1945, та V.C.Wynne-Edwards, Animal Dispersion
in Relation to Social Behaviour (Edinburgh, 1966); порівн. E.O.Wilson,
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ження з усіма її правилами, хоча й мало хто розумів, що
залежало від дотримання кожного окремого правила. Буквально в

кожній групі був лише один прийнятний спосіб щось робити, і

майже ніхто не намагався встановити відмінність між

ефективністю та моральною доцільністю.

ЗВИЧНІ ПРАВИЛА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЛАД

Було б цікаво (хоча тут я не можу зробити такої спроби)
пояснити послідовність різних економічніх ладів, що через них

пройшла цивілізація, змінами в правилах поведінки. Вони

уможливили цю еволюцію насамперед завдяки пом якшенню

заборон; це була еволюція свободи особистості та розвиток правил,
які захищали людину, а не наказували їй робити те чи те.

Майже немає сумніву, що спочатку всі порушення звичних правил

були пов язані з толерантністю до товарообміну з чужинцями, з

визнанням установлених меж приватної власності, особливо

земельної, з виконанням договірних зобов язань, з конкуренцією
між ремісниками одного фаху, з мінливістю спочатку звичних

цін, із позичанням грошей, зокрема під проценти, ось як багато

людей збивалися з пуття. А порушники закону, яким доводилося

бути першими, звичайно, не запроваджували нових правил,
виходячи з їх корисності для спільноти, а просто започатковували
певні вигідні для себе звичаї, які потім виявлялися корисними
для групи, що їх засвоювала. Можна визнати, наприклад, цілком

слушним зауваження одного автора: «У примітивному
людському суспільстві дільба це спосіб життя... Дільба не

обмежується їжею, а поширюється на всі види ресурсів. Практичним
наслідком цього стає те, що дефіцитні ресурсі розподіляються в

суспільстві приблизно пропорційно до потреб. Така поведінка,

мабуть, віддзеркалює певні природжені й суто людські цінності,
що розвинулися під час переходу до мисливського господарства»*.

Мабуть, на цій стадії розвитку так воно й було. Але цими

звичками треба було знову поступатися, аби уможливити пе¬

ор. cit., рр.106-112, 309-316, та George С.Williams, Adaptation and

Natural Selection, A Critique of Some Current Evolutionary Thought
(Princeton, 1966), і видана ним же Group Selection (Chicago/New
York, 1976). І хоча сьогодні, можливо, ця ідея здається вже не такою

видатною, як спочатку, вона, безсумнівно, має дуже велике значення

для культурної еволюції.
*

G.E.Pugh, op. cit., р.267; див. також Glynn Isaac, «The Food-sharing
Behaviour of Protohuman Hominids», Scientific American, April 1978.
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рехід до ринкової економіки та відкритого суспільства. Усі
кроки на шляху до цього були порушеннями тієї «солідарності», що
керувала маленькою групою, й вони досі викликають обурення.
Однак це були кроки в напрямку майже всього того, що ми

тепер називаємо цивілізацією. Найбільша зміна, що її люди ще

й досі лише частково сприйняли, пов язана з переходом від

суспільства особистих контактів* до того, що Карл Поппер
слушно назвав абстрактним суспільством**: суспільства, в якому
діями стосовно чужинців керують уже не конкретні потреби
конкретних людей, а лише абстрактні правила та об єктивні

сигнали. Це уможливило спеціалізацію, яка вийшла далеко за

межі огляду однієї людини.

Навіть сьогодні приголомшлива більшість людей, у тому числі,
боюся, багато з тих, що вважаються економістами, ще не

зрозуміли, що цей широкий суспільний поділ праці, побудований на

широко розпорошеній інформації, став можливим виключно

завдяки використанню тих об єктивних сигналів, які виникають із

ринкового процесу й повідомляють людям, що треба робити для

пристосування їхньої діяльності до подій, безпосередньо їм не

відомих. Більшість людей усе ще відмовляються визнати той

висновок, що в економічному ладі з широкомасштабним
поділом праці вже не може бути прямування до усвідомлених
спільних цілей, а можуть існувати лише абстрактні правила
поведінки; не визнається й весь той взаємозв язок між цими

правилами індивідуальної поведінки й утворенням порядку, який я

намагався роз яснити в попередніх томах цієї книжки.

Сьогоднішній панівний конструктивістський світогляд не дозволяє

людям погодитися з тією істиною, що не те, що інстинктивно

визнається за правильне, й не те, що розум визнає за корисне для

конкретних цілей, а успадковані традиційні правила, тобто те, що

не пов язане ані з інстинктом, ані з інтелектом, часто може бути
* Це був, звичайно, не завжди мирний процес. Цілком ймовірно, що

в ході цього розвитку заможніше міське населення й торговці
нерідко нав язували чисельнішому сільському населенню право, що

суперечило обичайності останнього так само як у феодальну епоху
після завоювання земель аристократія військових і землевласників

нав язувала міському населенню право, що залишилося від
примітивнішої стадії економічної еволюції. Це також одна з форм процессу,
внаслідок якого більш виразно структуроване суспільство, яке має

змогу приваблювати людей принадами у вигляді воєнної здобичі, може
замінити більш високоцивілізоване суспільство.
** Karl Popper, The Open Society and its Enemies (5th edn, London,

1966), vol.I, pp. 174-176.

196



ЕПІЛОГ. ТРИ ДЖЕРЕЛА ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

найкориснішим.для-функціонування суспільства. Якщо сучасна
людина виявляє, що її природжені інстинкти не завжди ведуть її

в правильному напрямку, то вона принаймні тішить себе тим, що

це розум примусив її визнати, що інший спосіб поведінки краще

придасться для її природжених цінностей. Однак уявлення,
нібито людина заради задоволення своїх природжених бажань

свідомо будувала той чи інший суспільний устрій, є хибним, бо без

культурної еволюції, яка лежить між інстинктом і здатністю до

раціонального заміру, вона не мала б того інтелекту, який тепер

примушує її до таких спроб.
Людина засвоїла нові правила поведінки не тому, що вона

розумна. Вона стала розумною, підкорившись новим

правилам поведінки. Доводиться ще раз наголошувати на тому

найважливішому висновку, якому ще й досі опираються численні

раціоналісти й навіть схильні таврувати його як забобон: людина

не тільки ніколи не винаходила своїх найкорисніших
інститутів від мови до обичайності та права, а навіть сьогодні ще
не розуміє, чому треба зберігати їх, якщо вони не

задовольняють ані її інстинктів, ані розуму. Усі засадничі знаряддя

цивілізації.^ мова, обичайність, право та гроші е наслідком
спонтанного розвитку, а не заміру, а двома останніми заволоділа

організована влада й надзвичайно викривила їх.

Попри те, що ліві й досі схильні таврувати будь-які подібні
зусилля як апологетику, все ж таки одним із найважливіших

завдань нашого інтелекту, мабуть, є виявлення значущості
правил, яких ми ніколи свідомо не встановлювали й підкорення яким

створює складніші порядки, ніж ми можемо збагнути. Як я вже

зазначав, задоволення, якого людину примушують прагнути,
звичайно, становить не мету еволюції, а лише сигнал, який за

первісних умов життя змушував людину робити те, що зазвичай було
потрібно для збереження групи, й який за теперішніх обставин,
можливо, вже не виконує цієї функції. Тому конструктивістські
теорії утилітаризму, що виводять чинні сьогодні правила з їх

придатності для задоволення людини, цілком хибні. Правила, яким

навчилася підкорятися сучасна людина, фактично уможливили
величезне розмноження людського роду. Я не впевнений, що це

також збільшило задоволення окремих людей.

ДИСЦИПЛІНА СВОБОДИ

Людина розвивалася не в умовах свободи. Член маленької

зграї, якої йому доводилося триматися, аби вижити, був аж ніяк

не вільним. Свобода артефакт цивілізації, яка звільнила
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людину від пут невеличкої групи, що зв язували навіть її вождя.

Свобода стала можливою завдяки поступовій еволюції
дисципліни. цивілізації, яка водночас становить дисципліну свободи.
За допомогою об єктивних абстрактних правил вона захищає

людину від свавільного насильства з боку інших і дозволяє

кожному намагатися побудувати для себе певну захищену сферу,
куди не дозволено втручатися нікому іншому й у межах якої

людина може застосовувати свої знання для власних цілей. Своєю

свободою ми завдячуємо обмеженням свободи. Бо, як писав

Локк, «хто міг би бути вільним, якби над ним неподільно
панував настрій будь-якої іншої людини?» (Трактат 2, розд.57).

Великою зміною, що призвела до виникнення суспільного
устрою, який ставав дедалі незбагненнішим для людини й для

збереження якого вона мала підкорятися засвоєним правилам, що

часто суперечили її природженим інстинктам, був перехід від

суспільства особистих контактів (або принаймні груп, що

складалися з відомих і розпізнаваних членів) до відкритого
абстрактного суспільства суспільства, об єднаного вже не спільними

конкретними цілями, а дотриманням однакових абстрактних
правил*. Мабуть, найважче людині було збагнути, що єдиними

спільними цінностями відкритого й вільного суспільства були не

конкретні цілі, яких треба прагнути, а лише ті спільні абстрактні
правила поведінки, що гарантували стале підтримання так само

абстрактного порядку, який лише забезпечував людині кращі
перспективи досягнення її індивідуальних цілей, але не надавав

їй права претендувати на конкретні речі**.
Поведінка, потрібна для збереження невеликої групи

мисливців і збиральників, і поведінка, яка передбачається відкри¬

* Ностальгічний характер цих прагнень добре описав, зокрема, Бер-
тран де Жувенель. Див. уривок із його книжки Sovereignty (Chicago,
1957, р.136), наведений у томі 2, с.194.
** У зв язку з останньою хитрістю лівих спробою перетворити

стару ліберальну традицію прав людини, тобто обмеження влади над

нею з боку держави та інших людей, на чітко висловлені вимоги тих

чи інших благ (подібно до «свободи від злиднів», винайденої найвидат-
нішим із сучасних демагогів), треба ще раз зазначити, що в суспільстві
вільних людей метою колективних дій може бути лише забезпечення

сприятливих можливостей для невідомих людей (і засоби до цього

ніхто не може використовувати для себе), а не конкретні
загальнодержавні цілі, яких зобов язаний дотримуватися кожний. Метою

політики має бути надання всім кращого, ніж за інших обставин, шансу
знайти такий стан, який, у свою чергу, дасть кожному надійний шанс досягти

своїх цілей.
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тим суспільством, побудованим на обміні, цілком відмінні. Але
тимчасом як людству протягом сотень і тисяч років
доводилося набувати й генетично втілювати реакції, потрібні для

першого типу суспільства, для виникнення другого було потрібно не

лише те, щоб людина навчилася засвоювати нові правила, а й те,

щоб деякі з цих нових правил сприяли саме придушенню тих

інстинктивних реакцій, що були вже недоречні для «великого

суспільства». Підпорою цих нових правил було не

усвідомлення їх більшої ефективності. Ми ніколи не замислювали своєї

економічної системи. Для цього ми були не досить розумні.
Ми випадково наштовхнулися на неї, і вона піднесла нас у

непередбачену височінь, породивши амбіції, які, однак, можуть

спонукати нас до її зруйнування.
Такий розвиток подій має бути цілком незбагненним для

всіх тих, хто визнає, з одного боку, лише природжені спонуки, а з

іншого свідомо замислені системи правил. Однак єдине, що

можна з упевненістю стверджувати: жодна людина, якщо вона

вже не була знайома з ринком, не змогла б спланувати
економічний лад, здатний підтримувати теперішню чисельність людства.

Це суспільство, побудоване на обміні, та управління
координацією широкомасштабного поділу праці за допомогою мінливих

ринкових цін стали можливими завдяки поступовій еволюції та

поширенню певних моральних переконань, зрештою засвоєних

більшістю людей західного світу. Ці правила довелося вивчити

всім представникам населення, яке складалося насамперед із

незалежних фермерів, ремісників і торговців, а також слуг і

підмайстрів, які брали участь у повсякденних справах своїх

хазяїв. Вони дотримувалися етосу, в якому високо цінувалася
розсудлива людина, добрий сім янин і годувальник, що турбується
про майбутнє своєї родини й свого бізнесу, накопичуючи капітал,
і керується не так прагненням можливості багато споживати, як

бажанням мати репутацію успішної людини в своїх

співгромадян, що прагнуть до схожих цілей*. Ринковий лад більше підтри¬
*

Порівн. David Hume, A Treatise of Human Nature, III, ii, ed. L.A.Selby-
Bigge, p.50I: «Ніщо не турбує нас більше, ніж наша репутація, а ця

репутація ні від чого так не залежить, як від нашої поведінки стосовно

власності інших». Тут буде, мабуть, доречно зазначити, що наше

теперішнє розуміння еволюційного зумовлення економічного ладу
значною мірою грунтується на зародковій студії Армена Алчіяна

«Uncertainty, Evolution and Economics Theory», Journal of Political Economy,
58, 1950, удосконалений варіант якої потім було опубліковано в книжці
Armen Alchian, Economic Forces at Work (Indianapolis, 1977). Ця
концепція вийшла сьогодні далеко за межі того кола, в якому вона
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мували саме ці тисячі людей, які на практиці запроваджували
новий порядок, аніж ті окремі успішні новатори, яких вони мали

наслідувати. їхні моральні засади передбачали утримання від

допомоги нужденним знайомим чи сусідам заради сприяння
задоволенню потреб тисяч інших, невідомих. Не тільки підставою
схвального ставлення до людини, а й причиною підвищення
загального добробуту став саме фінансовий прибуток, а не

прагнення до якого відомого загального блага.

ПОВЕРЕНЕННЯ ПРИДУШЕНИХ ПЕРВІСНИХ ІНСТИНКТІВ

Сьогодні, однак, представники дедалі ширших верств
населення західного світу зростають як члени великих організацій, а

отже, їм незнайомі ті правила ринку, що уможливили
виникнення великого, відкритого суспільства. Для них ринкова економіка

здебільшого незбагненна; вони ніколи не застосовували на

практиці правил, на яких вона ґрунтується, а її наслідки здаються їм

абсурдними та аморальними. Часто вони бачать у ній просто

якусь випадкову структуру, підтримувану якимись темними

силами. Як наслідок, знов спливають на поверхню природжені
інстинкти, що вже тривалий час знаходилися під водою. Так,
вимога справедливого розподілу, коли якась організована влада має

призначати кожному те, на що він заслуговує, є, строго кажучи,

атавізмом, який ґрунтується на первісних емоціях. І саме до

цих досить поширених почуттів апелюють пророки, філософи-
моралісти й конструктивісти в своїх планах свідомого
створення суспільства нового типу*.

Проте хоча всі вони апелюють до тих самих емоцій, їхня

аргументація набуває дуже відмінних і в деяких аспектах майже

зародилася, й добрий огляд подальшого обговорення цих проблем та

дуже повну бібліографію можна знайти у поважній, академічній праці
Jochem Roepke, Die Strategie der Innovation. (Tubingen, 1977), яку я

ще не мав змоги цілком прочитати.
* Задовго до Кальвіна в італійських і нідерландських торгових містах

застосовувалися правила (кодифіковані пізніше іспанськими

схоластами), які уможливили новочасну ринкову економіку. Див. у зв язку з

цим, зокрема, H.M.Robertson, Aspects of the Rise of Economic

Individualism (Cambridge, 1933). Ця книжка, якби вона з явилася за інших

часів і не залишилася практично невідомою в Німеччині, мала б раз
і назавжди покінчити з веберівським міфом про протестантське

джерело капіталістичної етики. У ній автор доводить, що якби будь-які
релігійні впливи дійсно існували, то виникненню «капіталістичного

духу» набагато більше сприяли б єзуїти, ніж кальвіністи.
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суперечливих форм. Перша група пропонує повернення до

старих правил поведінки, що існували в далекому минулому й усе
ще любі людським почуттям. Друга хоче створити нові правила,

краще пристосовані до природжених бажань людей. Релігійні

пророки та етичні філософи були, звичайно, за всіх часів

найбільшими реакціонерами, що обстоювали старі принципи й

боролися проти нових. Адже в більшій частині світу розвиткові
відкритої ринкової економіки тривалий час перешкоджали ті самі

моральні засади, що проповідувалися пророками й філософами,
навіть ще до того, як те саме стали робити за допомогою

урядових заходів. Треба визнати., що сучасна цивілізація стала

можливою насамперед завдяки нехтуванню веліннями цих

обурених моралістів. Як добре сказав французький історик
Жан Бешлер, «поширення капіталізму завдячує своїм

початком і сенсом існування політичній анархії»*. Це досить

слушно для середньовіччя, хоча тоді люди мали змогу звертатися до

вчення давніх греків, які (певною мірою також внаслідок
політичної анархії) відкрили не лише свободу особистості й

приватну власність**, а й їх нерозривність***, і відтак створили першу
цивілізацію вільних людей.

Коли пророки й філософи від Мойсея до Платона та

св. Августина, від Руссо до Маркса та Фрейда протестували

проти існуючих моральних засад, вони, звичайно, зовсім не

усвідомлювали впливу засуджених ними звичаїв на виникнення

цивілізації, часткою якої вони були. Вони не мали жодного

уявлення про те, що система конкурентних цін і винагород, які

сигналізують про те, що людині робити, уможливила цю широку
спеціалізацію, інформуючи людей про те, як їм краще
обслуговувати інших, про існування яких вони можуть і не знати, й

використовувати при цьому можливості, про наявність яких вони також

не мають безспосередньої інформації. Не розуміли ці пророки й

того, що ті засуджені моральні переконання були не стільки

наслідком, скільки причиною еволюції ринкової економіки.

Але найсерйознішою вадою цих старих пророків була їхня

віра в непорушність і вічність тих інтуїтивно відчутих етичних

* Jean Baechler, The Origin of Capitalism, trans. Barry Cooper (Oxford,
1975), p.77 (курсив оригіналу).
** Див. M.I.Finley, The Ancient Economy (London, 1975), pp.28-29, та

«Between Slavery and Freedom», Comparative Studies in Society and

History, 6, 1964.
*** Див. статтю давньої конституції Криту, процитовану в епіграфі
до розд.5 тому 1.
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цінностей, про які людина зберігає уявлення в глибині своєї

душі. Це завадило їм визнати, що будь-які правила поведінки

обслуговують конкретний тип устрою суспільства, і хоча таке

суспільство може виявити за потрібне застосовувати свої правила
поведінки для захисту себе від зруйнування, все ж таки не

суспільство з конкретною структурою створює доречні для себе

правила, а правила, застосовані на практиці кількома людьми й потім

наслідувані багатьма, створюють суспільний устрій конкретного
типу. Традиція це не щось постійне; вона є наслідком

процесу добору, яким керує не розум, а успіх. Вона змінюється, але її

рідко можна змінити свідомо. Культурний добір це не

раціональний процес; він не керується розумом, а створює розум.

Віра в непорушність і перманентність наших моральних норм

здобуває, звичайно, певну підтримку, якщо визнати, що оскільки

ми не замислювали свідомо всієї нашої моральної системи, то й

не спроможні змінити її назагал*. Ми насправді не уявляємо
собі, як вона підтримує той порядок дій, від якого залежить

координація діяльності багатьох мільйонів людей**. А оскільки ми

* Якщо правила засвоюються не тому, що люди розуміють їх

конкретні наслідки, а тому, що групи, які їх застосовують, досягають успіху,
не дивно, що в первісному суспільстві переважали магія та ритуал.
Умовою прийняття до групи було погодження з усіма її правилами, хоча

мало хто розумів, що залежало від дотримання кожного з них. Існував
лише один визнаний спосіб робити щось, не дуже намагаючись виявити

різницю між ефективністю й моральною прийнятністю. Якщо і є щось,

у чому історичні дослідження зазнали майже цілковитої невдачі, то це

спроба роз яснити зміни в підставах моральних засад, з-поміж яких

проповідування було, мабуть, найменш важливим і які могли становити

один із найважливіших чинників, що визначали перебіг еволюції
людини. Хоча теперішні моральні засади розвинулися шляхом добору, цю

еволюцію уможливив не дозвіл на експериментування, а навпаки

суворі обмеження; вони зробили неможливими зміни в усій системі

назагал і припускали толерантне ставлення до порушника визнаних

правил (а він міг виявитися водночас новатором) лише в тому разі,
якщо він робив це на свій страх і ризик і заслуговував на такий дозвіл

суворим дотриманням більшості правил тільки це могло

забезпечити йому визнання, яке узаконювало експериментування в тому чи іншому
напрямку. Найбільший забобон нібито суспільний устрій створюється

державною владою це, звичайно, просто кричущий вияв

конструктивістської помилки.

** Див. мою лекцію «Rechtsordnung und Handelnsordnung» in Zur

Einheit der Rechts- und Staatswissenschaften, ed. E.Streissler

(Karlsruhe, 1967), передруковану в моїй книжці Freiburger Studien (Tubingen,
1969).
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завдячуємо устроєм свого суспільства певній традиції правил,
хоча й не до кінця її розуміємо, то будь-який прогресе має

ґрунтуватися на традиції. Ми мусимо спиратися на традицію й

можемо лише намагатися якось підправити її наслідки*.
Виправдати своє нехтування якимось визнаним правилом ми можемо

лише виявленням суперечності між цим правилом і рештою
наших моральних переконань. Навіть успіх якогось

нововведення, зробленого порушником того чи іншого правила, й довіра тих,

хто йому наслідує, мають оплачуватися ціною поваги, здобутої
ним завдяки ретельному дотриманню більшості існуючих
правил. Аби стати законними, нові правила мають дістати
схвалення широких верств суспільства, але не шляхом формального
голосування, а через поступове, дедалі шидше засвоєння. І хоча

нам доводиться постійно переглядати свої правила й бути
готовими поставити під сумнів будь-яке з них, робити це ми можемо

завжди лише з погляду їх відповідності чи сумісності з рештою
системи, їх ефективності в сприянні утворенню загального

порядку того самого типу, якому служать і всі інші правила**.
Звичайно, тут є простір для вдосконалення, але ми не можемо

створювати правила заново, а можемо лише розвивати далі те,

про що не маємо повного уявлення.

Отже, поступові зміни в моральних засадах були не

моральним занепадом (хоча вони нерідко ображали успадковані
почуття), а необхідною умовою виникнення відкритого
суспільства вільних людей. Плутанину, яка існує стосовно цього, чітко

* Ця ідея аналогічна тому, що Карл Поппер називає «поступовим

проектуванням суспільства» (The Open Society and its Enemies, див.

посилання вище, том 2, с.40), з чим я цілково погоджуюся, хоча мені, як

і раніше, не подобається цей конкретний вислів.

** Див. Ludwig von Mises, Theory and History (Yale Univ. Press, 1957),
p.54: «Найвище мірило справедливості це сприяння збереженню
суспільного співробітництва. Поведінка, що відповідає збереженню
суспільного співробітництва, справедлива; поведінка, яка зашкоджує
збереженню суспільства, несправедлива. Не може йти й мови про
організацію суспільства згідно з постулатом довільно й заздалегідь складеного

уявлення про справедливість. Проблема полягає в тому, щоб
організувати суспільство для якомога кращої реалізації тих цілей, яких люди

хочуть досягти шляхом суспільного співробітництва. Суспільна
корисність це єдиний критерій справедливості. Вона є єдиним провідним
принципом законодавства». Хоча це сформульовано більш

раціоналістично, ніж мені хотілося б, головну ідею тут, безперечно, передано.

Проте Мізес був, звичайно, раціоналістом-утилітаристом, а в цьому
напрямку, з наведених уже причин, я не можу за ним іти.
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віддзеркалює загальне ототожнення термінів «альтруїстичний»
і «моральний»*, а також постійне зловживання першим, особливо

з боку соціобіологів**, для характеристики будь-якої діяльності,

неприємної або шкідливої для того, хто її здійснює, але корисної
для суспільства. Етика це не питання вибору. Ми не

створювали й не можемо створювати її. І можливо, що єдине природ¬

* За наших часів ця плутанина походить щонайменше від Еміля

Дюркгейма, чия славнозвісна праця The Division of Labour in Society
(trans. George Simpson, London, 1933, зокрема p.228) демонструє

нерозуміння того способу, в який правила поведінки спричиняють
виникнення поділу праці; Дюркгейм, як і соціобіологи, схильний називати

«альтруїстичною» будь-яку діяльність, корисну для інших, незалежно

від заміру й навіть усвідомлення корисності цієї діяльності тим, хто її

здійснює. Порівняймо з цим розумний погляд, висловлений у

підручнику Т.Добжанського та ін. Evolution (San Francisco, 1977, pp.456ff.):
«Певні різновиди поведінки, виявлені у тварин, були б етичними чи

альтруїстичними, а інші неетичними та егоїстичними, якби ця
поведінка демонструвалася людьми... На відміну від будь-яких інших

біологічних видів, кожне покоління людей успадковує та передає

сукупність знань, звичаїв і переконань, не закодованих у генах... Цей
спосіб передачі цілком відмінний від біологічної спадковості... Адже

протягом, мабуть, двох мільйонів років культурні зміни дедалі більше

переважали над генетичними». Див. також наведений авторами в

зв язку з цим уривок із книжки G.G.Simpson, This View of Life (New York,
1964): «Безглуздо говорити про етику, маючи на увазі будь-яку іншу
тварину, крім людини... В обговоренні етики справді немає сенсу й це

поняття можна вважати безглуздим, якщо відсутні наступні умови:
(а) існування альтернативних способів діяльності; (б) здатність
людини оцінювати альтернативи з погляду етики; (в) свобода людини

обирати те, що вона вважає добрим з етичного погляду. Окрім цього

можна повторити, що еволюційне функціонування етики залежить від

здатності людини унікальної принаймні за ступенем
передбачати результати цієї діяльності».
** Див. E.O.Wilson, op. cit., p.l 17: «Коли людина (або тварина)

збільшує пристосованість іншого представника виду за рахунок своєї

власної пристосованості, про неї можна сказати, що вона здійснила акт

альтруїзму. Самопожертва на благо потомства це альтруїзм у

традиційному, але не в суто генетичному сенсі, адже індивідуальна
пристосованість вимірюється кількістю нащадків, що вижили.

Самопожертва ж заради троюрідних братів це справжній альтруїзм на

обох рівнях, а коли така пов язана зі самозреченням поведінка

спрямовується на зовсім сторонніх людей, це так дивно (тобто шляхетно ),
що потребує якогось теоретичного пояснення». Див. також D.P.Barash,

op. cit., р.77, де він виявляє навіть «віруси альтруїзму», та R.Trivers,
«The evolution of reciprocal altruism»,Q. Rev. Biol.,46,1971.
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жене в нас це страх перед похмурим поглядом та іншими

ознаками несхвалення з боку наших собратів. Правила, яких ми

навчаємося дотримуватися, результат культурної еволюції. Ми
можемо докласти зусиль для вдосконалення цієї системи правил,

спробувавши улагодити її внутрішні суперечності або її

суперечність із нашими власними почуттями. Але інстинкт або інтуїція
не дають нам права відкидати ту чи іншу вимогу існуючого
морального кодексу, й морально узаконити порушення того чи іншого

правила може лише відповідальне зусилля судити про нього як

про складову системи інших вимог.

Однак не існує, якщо йдеться про сьогоднішнє суспільство,
ніякої «природної доброчесності», бо зі своїми природженими
інстинктами людина ніколи не змогла би побудувати
цивілізацію, від якої залежить життя незліченних представників
сьогоднішнього людства. Аби спромогтися на це, вона мала

відкинути багато які з почуттів, доречних для маленької групи, та

погодитися з украй неприємними для себе жертвами, яких

вимагає дисципліна свободи. Абстрактне суспільство ґрунтується
на засвоєних правилах, а не на прагненні до осягнутих і

бажаних спільних цілей: найбільшого для спільноти можна досягти

не бажанням робити добро особисто відомим людям, а лише

дотриманням її абстрактних і нібито безцільних правил.
Однак це мало відповідає нашим глибоко вкоріненим почуттям
або в усякому разі лише настільки, наскільки забезпечує нам

повагу співгромадян*.

ЕВОЛЮЦІЯ, ТРАДИЦІЯ ТА ПРОГРЕС

Досі я обачливо уникав ототожнення еволюції з

прогресом, проте коли стає зрозуміло, що саме еволюція традиції
уможливила цивілізацію, ми можемо принаймні стверджувати, що

ця спонтанна еволюція є необхідною, хай і недостатньою,
умовою прогресу. І хоча вона, безперечно, має наслідком багато

такого, чого ми не передбачали й що нам не подобається, вона

приносить дедалі більшій кількості людей те, до чого вони

* Якщо сьогодні збереження існуючого ринково-економічного ладу

справді залежить, як стверджується в книжці D.Bell/I.Kristol (eds),
Capitalism. Today (New York, 1970), від усвідомлення людьми

обов язковості певних правил для збереження суспільного поділу праці,
то цей лад, мабуть, приречений. Взяти на себе цей клопіт здатна

завжди лише невелика частка населення, а ті єдині, хто міг би

навчити народ, інтелектуали, що пишуть і викладають для широкої
публіки, дуже рідко вдаються до такої спроби.
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найбільше прагнули. Нерідко ми ставимося до неї негативно

тому, що нові можливості завжди несуть із собою й нову

дисципліну. Людина стала цивілізованою дуже значною мірою
всупереч своїм бажанням. Це була ціна, яку їй доводилося

платити за спроможність виховати більшу кількість дітей. Ми
особливо неполюбляємо економічні дисципліни й часто

звинувачуємо економістів у переоцінюванні економічних аспектів

цього процесу. Обов язкові для вільного суспільства правила
вимагають від нас багато неприємного: зазнавати конкуренції
з боку інших, бачити інших заможнішими за себе і т.д. і т.п.

Проте коли кажуть, нібито економісти хочуть поставити все

на службу економічним цілям, то це непорозуміння. Строго
кажучи, жодна кінцева мета не є економічною, а ті так звані

економічні цілі, що ми ставимо перед собою, є здебільшого

проміжними, перехідними цілями вони повідомляють нам,

як треба служити іншим задля досягнення цілей, що зрештою
не є економічними*. І саме дисципліна ринку змушує нас

робити розрахунки, тобто бути відповідальними за кошти, які

ми витрачаємо в гонитві за своїми цілями.
На жаль, розподіл суспільної корисності відбувається не за

принципами справедливості; так її розподіляти міг би лише

якийсь орган влади, що призначав би окремим людям

конкретні завдання й винагороджував їх за старанне й сумлінне
виконання наказів, але водночас позбавляв би їх можливості

користуватися власними знаннями для своїх власних цілей. Будь-
яка спроба узгодити винагородження різноманітних послуг із

нашою атавістичною концепцією розподільної справедливості
неминуче знищить ефективну утилізацію розпорошених

індивідуальних знань і те, що нам відоме під назвою

плюралістичного суспільства.
Не заперечуватиму: прогрес відбувається, можливо, швидше,

ніж нам хотілося б, і якби він був повільніший, нам легше було
б його сприймати. Але, на жаль, прогрес неможливо дозувати
(так само, як і, правду кажучи, економічний розвиток!). Усе, що

ми можемо, це створити для нього сприятливі умови й потім

сподіватися на краще**. Прогрес можна стимулювати чи галь¬

* Див. Lionel С.Robbins, An Essay on the Nature and Significance
of Economic Science (London, 1932).
** Може, й сумно, що культура невід ємна від прогресу, але ті самі

сили, що підтримують культуру, спонукають нас і до прогресу. Що

вірно для економіки, те вірно й для культури взагалі: вона не може

залишатися нерухомою, стагнація швидко приведе її до занепаду.
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мувати за допомогою політики, але ніхто не може передректи
точних наслідків таких заходів. Претензії на поінформованість
щодо бажаного напрямку прогресу здаються мені найвищим
виявом зарозумілості. Керований прогрес не був би

прогресом. На щастя, цивілізація випередила можливість
колективного контролю, інакше ми, мабуть, задушили б її.

Я вже чую, як наші сучасні інтелектуали кидають вогнем-

блискавицею проти такого наголосу на традиції і виносять свій

найстрашніший вирок: «консервативне мислення». Але для мене

немає сумніву в тому, що саме добрі моральні традиції, які

зміцнювали окремі групи, а не інтелектуальний замір, уможливлювали

прогрес у минулому й робитимуть це і в майбутньому.
Обмежити еволюцію тим, що ми здатні передбачити, значило б зупинити

прогрес. Саме завдяки тим сприятливим засадам, які

забезпечуються вільним ринком і які я не маю змоги описати тут

детальніше, з являється шанс для виникнення нового й кращого.

СТВОРЕННЯ НОВИХ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД

ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СТАРИХ ІНСТИНКТІВ: МАРКС

Усі справжні лідери з-поміж реакційних соціальних

філософів це, звичайно, соціалісти. Адже соціалізм назагал є

наслідком того самого відродження первісних інстинктів, хоча

більшість його теоретиків надто досвідчені, аби обманювати

себе, нібито у великому суспільстві ці старі інстинкти можна

задовольнити відновленням правил поведінки, що керували

первісною людиною. Тож ці прихильники рецидиву
приєднуються до протилежного крила й намагаються збудувати нові

моральні засади на потребу інстинктивним прагненням.
Як мало усвідомлював, зокрема, Карл Маркс той спосіб, у який

відповідні правила індивідуальної поведінки стимулюють
утворення порядку «великого суспільства», найкраще допомагає

зрозуміти з ясування причин, які змусили його говорити про «хаос»

капіталістичного виробництва. Належним чином оцінити

сигнальну функцію цін, через які люди довідуються, що їм треба
робити, Марксові завадила, звичайно, його трудова теорія
вартості. Марні пошуки якоїсь фізичної підстави вартості змусили
його вважати, що ціни зумовлюються витратами на робочу силу,
тобто тим, що люди робили в минулому, а не розглядати їх як

сигнал про те, що треба робити, аби мати змогу продати свою

продукцію. Внаслідок цього жодний марксист до сьогоднішнього
дня абсолютно не здатний зрозуміти цього самогенерованого

порядку або збагнути, як добірна еволюція без жодних законів,
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які зумовлювали б її напрямок, може спричинити самоспрямова-
ний порядок. Не кажучи вже про неможливість спричинити
шляхом централізованого управління ефективний соціальний
поділ праці, стимулюючи постійне пристосування до наявної у
мільйонів людей мінливої інформації про події, уся Марксова
схема страждає від ілюзії щодо можливості розподіляти за

якимись принципами справедливості продукцію в суспільстві вільних

людей, де через винагородження люди дізнаються, що їм треба
робити.

Однак якщо мрія про соціальну справедливість має рано чи

пізно виявитися нездійсненною*, то найдеструктивнішою з

конструктивістських моральних засад є егалітаризм, а в ньому Карла
Маркса, звичайно, не можна звинуватити. Цілком
деструктивний він тому, що позбавляє людей тих єдиних сигналів, що

можуть дати їм можливість обрати напрямок своїх зусиль, але

навіть ще більше тому, що робить зайвою одну зі спонук, які

змушують вільних людей дотримувати будь-яких моральних

норм: диференційовану повагу з боку їхніх співгромадян. Я не

маю часу аналізувати тут ту надзвичайну плутанину, яка веде

від засадничого припущення вільного суспільства: всі мають

зазнавати оцінки й ставлення з боку інших за однаковими

правилами (рівність перед законом), до вимоги, аби держава
ставилася до різних людей по-різному заради того, щоб поставити

їх в однакове матеріальне становище. Можливо, це дійсно
єдине «справедливе» правило для будь-якої соціалістичної
системи, де сила примусу має застосовуватися як для розподілу видів

роботи, так і для розподілу доходів. Егалітарний розподіл
неминуче позбавив би людей усякої можливості вирішувати, як їм

вписатися до схеми загальної діяльності, й підложжям будь-
якого порядку стало б лише відверте командування.

Але як моральні погляди створюють звичаї, так і звичаї

створюють моральні погляди. І за існуючої форми необмеженої

демократії, де право на такі дії спричиняє потребу в сприянні
окремим групам, влада змушена поступатися вимогам,

задоволення яких руйнує будь-які моральні засади. Тимчасом як

здійснення соціалізму призвело б до зменшення простору
приватної моральної поведінки, політична необхідність потурання

будь-яким вимогам великих груп неминуче призводить до

виродження та знищення всіх моральних засад.

Будь-яка мораль ґрунтується на неоднаковій повазі до різних
людей з боку співгромадян згідно з відповідністю їхньої пове¬

* Див., зокрема, Н.В.Acton, The Morals of the Market. (London, 1971).
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дінки визнаним моральним нормам. Саме це робить моральну

поведінку соціальною цінністю. Подібно до всіх правил поведінки,
які існують у суспільстві і дотримання яких робить людину
членом суспільства, визнання моральних норм вимагає їх

однакового застосування до всіх. Це означає, що мораль
зберігається завдяки розрізненню між людьми, що дотримують моральних

норм, і тими, хто їх не дотримує, незалежно від причин їх

можливого порушення окремими людьми. Мораль передбачає
прагнення до досконалості й визнання того, що комусь це
вдається краще за інших, без з ясування причин, про які ми можемо

ніколи не довідатися. Тих, хто додержує правил, вважають

кращими у тому сенсі, що вони мають вищу вартість порівняно
з тими, хто цих правил не додержує й кого внаслідок цього інші

можуть не прийняти до свого товариства. Без цього подальше

існування моралі було б неможливе.

Я сумніваюся, що будь-яка моральна норма могла би

зберегтися, якби тих, хто її регулярно порушує, не виключали з

добропорядного товариства або не забороняли дітям спілкуватися з

однолітками, що мають погані манери. Дієвість схвалення

моральної поведінки пояснюється саме відокремленням груп і

різними принципами прийняття до цих груп. Демократичні
моральні засади, мабуть, вимагають існування певної презумпції
чесної і порядної поведінки людини, доки вона не доведе

протилежного; але вони не можуть вимагати від нас тимчасового

утримання від цієї важливої дисципліни без зруйнування
моральних переконань.

У деяких випадках сумлінній та мужній людині зрідка
можна дозволити кинути виклик загальній думці та знехтувати тим

чи іншим правилом, яке вона вважає поганим, якщо взагалі

вона виявляє повагу до існуючих моральних норм і ретельно їх

дотримує. Але неможливо виправдати чи вибачити

систематичне нехтування прийнятими моральними нормами через те,

що вони не мають зрозумілого обґрунтування. Єдиною
засадою для оцінки тих чи інших правил є їх узгодженість чи

суперечність більшості решти загальноприйнятих правил.
. Звичайно, прикро, що людей може робити поганими їхнє

оточення, але це не змінює того факту, що вони погані, й до них

треба ставитися відповідним чином. Грішник, що розкаявся,
мабуть, заслуговує на вибачення, але якщо він продовжує

порушувати норми моралі, він має залишатися менш цінованим
членом суспільства. Злочин не обов язково наслідок бідності й

не виправдовується середовищем. Є багато бідних людей, геть

куди порядніших за багатьох заможних, а моральні засади се¬
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реднього класу, мабуть, назагал кращі за мораль багатих. Однак з

моральної точки зору людина, що порушує правила, має

вважатися поганою, навіть якщо вона не знає кращого. А те, що людям

часто доводиться багато чого навчатися, аби бути прийнятими до

іншої групи, лише їм на користь. Навіть моральна похвала

спирається не на наміри, а на результат, і так і має бути.
В умовах культури, сформованої внаслідок групового

добору, нав язуванняегалітаризму неминуче зупинить

подальшу еволюцію. Егалітаризм це, звичайно, не погляд більшості,
а продукт необхідності за необмеженої демократії домотатися

підтримки з боку хай і найгірших. І тимчасом як один із

обов язкових принципів вільного суспільства полягає в різній оцінці
людей відповідно до моральності їхньої очевидної поведінки й

незалежно від ніколи назагал не відомих причин їхніх помилок,

егалітаризм проповідує, нібито ніхто не кращий за будь-кого
іншого. Аргументація полягає в тому, що ніхто не винний в тому, що

він такий, як він є, за все відповідає «суспільство». Саме
завдяки лозунгу «це не ваша провина» демагогія необмеженої

демократії за допомогою квазінаукової психології стала підпорою тих,

хто претендує на частку добробуту нашого суспільства без

підкорення дисципліні, що їй ми цим добробутом завдячуємо. Циви-
лізація тримається не на наданні «права на рівну турботу й

повагу»* тим, хто порушує кодекс. Заради збереження нашого

суспільства не можемо ми й вважати однаково законними всі

моральні погляди, що їх дотримуються з однаковою

переконаністю, й визнати право на криваву помсту, дітовбивство чи навіть

крадіжку та будь-які інші моральні переконання, що суперечать
тим поглядам, на яких ґрунтується функціонування нашого

суспільства. Людину робить членом суспільства й дає їй підстави
на щось претендувати підкорення правилам цього суспільства.
Цілком протилежні погляди можуть забезпечувати їй права в

інших суспільствах, але не в нашому. Для такої науки, як

антропологія, будь-які культурні чи моральні засади можуть бути
однаково добрими, але ми зберігаємо своє суспільство, ставлячись

до інших диференційовано.
Наша цивілізація рухається вперед завдяки найповнішому

використанню безмежного різноманіття індивідуумів роду
людського, більшого, мабуть, за різноманіття будь-якого роду диких

тварин**, який зазвичай мав пристосовуватися до конкретної

* Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (London, 1977), p.180.
** Див. Roger J.Williams, Free and Unequal: The Biological Basis

of Individual Liberty (Univ. of Texas Press, 1953), pp.23, 70; також
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екологічної ніші. Культура забезпечила величезне розмаїття
культурних ніш, у яких можуть використовуватися численні й

різноманітні природжені або набуті здібності людей. І для того

щоб скористатися різними фактуальними знаннями людей, що

мешкають у різних куточках світу, ми повинні дозволити їм

отримувати об єктивні сигнали ринку, які повідомлятимуть їм

найкращий спосіб використання цих знань як у власних, так і

в загальних інтересах.
Це буде дійсно трагічним жартом історії, якщо людина, яка

завдячує своїм швидким поступом саме винятковому
розмаїттю індивідуальних здібностей, покладе край своїй еволюції,
нав язавши всім примусову егалітарну схему.

ЗРУЙНУВАННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЦІННОСТЕЙ
ВНАСЛІДОК НАУКОВОЇ ПОМИЛКИ: ФРЕЙД

І нарешті я звертаюся до того, що протягом багатьох років
дедалі більше ставало для мене однією з головних турбот і

причин поганих передчуттів: поступового руйнування
незамінних цінностей внаслідок наукової помилки*. Не вся небезпека

йде від соціалізму, хоча ті помилки, які я збираюся розглянути,
здебільшого призводять до соціалізму. Він знаходить

підтримку з боку суто інтелектуальних помилок у споріднених галузях

філософії, соціології, права та психології. У перших трьох

сферах ці помилки походять насамперед від картезіанського
сцієнтизму та конструктивізму, розвинутих Огюстом Контом**.

Логічний позитивізм намагався довести, що всі моральні цінності
«позбавлені сенсу», є суто «емоційними»; він цілком
зневажливо ставиться до концепції, згідно з якою навіть емоційні реакції,
дібрані в процесі біологічної або культурної еволюції, можуть
мати величезне значення для згуртованості розвинутого сус¬

J.В.S.Haldane, The Inequality of Men (London, 1932), P.B.Medawar, The

Uniqueness of the Individual (London, 1957), та H.J.Eysenck, The

Inequality of Man (London, 1973).
* Ця проблема займала мене, звичайно, ще до того, як я вперше вжив

цей вислів у друку в лекції «The Moral Element in Free Enterprise»
(1961), передрукованій у моїй книжці Studies in Philosophy, etc.

(London/Chicago, 1967), p.232.
**

Щодо історії сцієнтизму та споріднених з ним поглядів у XIX ст.

(тепер я вважаю за краще називати їх конструктивізмом) див. мою

книжку The Counter-Revolution of Science. Studies in the Abuse of
Reason (Chicago, 1952).
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пільства. Соціологія знань, що походять із того самого джерела,
схожим чином намагається дискредитувати будь-які моральні
погляди гаданою зацікавленістю їх прихильників.

Мушу зізнатися: хоч би як вдячні ми мали бути соціологам
за певну дескриптивну працю (хоча, мабуть, на таке саме

визнання заслуговують також антропологи та історики), все ж таки,

як на мене, існування теоретичної дисципліни соціології

виправдане не більше за існування теоретичної дисципліни

природознавства, не кажучи вже про ті теоретичні дисципліни, що
займаються окремими категоріями природних чи соціальних
явищ. Однак я цілком упевнений, що соціологія знань із її

бажанням, аби людство само тримало себе в колодках

(характерно, що цей погляд висловлено нещодавно в тих самих термінах
біхевіористом Б.Ф.Скіннером), цілком хибно зрозуміла процес

розвитку знань. У цій книжці я вже спробував показати, чому

правовий позитивізм із його впевненістю в походженні
кожної норми права зі свідомого акту законотворчості, а будь-якої
концепції справедливості з конкретних інтересів, у

концептуальному плані так само хибний, як і в історичному*.
Проте найспустошливі для культури наслідки мало відкриття

психіатрами способу лікування людей через визволення їхніх

природжених інстинктів. Після схвальних відгуків на адресу
моїх віденських колег Поппера, Лоренца, Гомбріха та Берталанфі
тепер, боюся, мені доведеться визнати, що логічний позитивізм

Карнапа й правовий позитивізм Кельзена це ще не найгірше
з того, що було започатковано в Відні. Завдяки своєму

глибокому впливові на освіту Зігмунд Фрейд став, можливо, найзнач-

нішим із руйнівників культури. Хоча в своїй пізній праці
Civilization and its Discontents**, сам він здається анітрохи не

* Див. том 2, розд. VIII. Контраст між правовим позитивізмом і

його протилежністю, «класичними теоріями природного права», згідно
з якими, за визначенням Х.Харта (Концепція права, Київ, 1998, с.184),
«існують певні принципи людської поведінки, які розум людини ще
має відкрити й до яких створений людиною закон треба
пристосовувати, аби він мав юридичну чинність» (курсив мій Ф.Х.), справді
становить один із найяскравіших прикладів хибного поділу на

«природне» та «штучне». Право, звичайно, не є ані незмінним фактом
природи, ані продуктом інтелектуального заміру. Воно являє собою

результат того процесу еволюції, в ході якого певна система правил
розвивалася в постійній взаємодії з відмінним від неї мінливим

порядком людської діяльності.
**

Sigmund Freud, Civilisation and its Discontents (London, 1957);
порівн. також Richard de la Pierre, The Freudian Ethic (New York,
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стурбованим певними наслідками свого вчення, його головна

мета знищення набутих культурним шляхом придушень і

визволення природних спонук стала початком найфатальні-
шої атаки на підвалини будь-якої цивілізації. Цей напрямок
досяг своєї кульмінації близько тридцяти років тому, й

покоління, що відтоді зросло, практично виховувалося на теоріях
Фрейда. Я наведу з того періоду лише одне типове

викладення його ідей, що належить впливовому канадському психіатру,
який став пізніше першим Генеральним секретарем Всесвітньої

організації охорони здоров я. У 1946 р. покійний доктор Чісхолм

в одній із своїй праць, що дістала високу оцінку американських
юридичних авторитетів, пропагував «викорінення поняття

доброго й злого, яке стало основою навчання дітей, заміну віри в

обґрунтовані переконання старих людей на розумне й

раціональне мислення [...оскільки] більшість психіатрів і психологів,
а також багато інших гідних людей уникли цих моральних
кайданів і здатні спостерігати й мислити вільно». На його думку,
завданням психіатрів було звільнити род людський від
«паралізуючого тягаря добра й зла» та «викривлених понять доброго й

поганого», вирішивши таким чином його найближче майбутнє*.
Сьогодні ми збираємо врожай, посіяний тоді. Ті неприру-

чені дикуни, що удають із себе відчужених від усього, чому
вони колись училися, й навіть зважуються будувати «контр-
культуру», неуникний продукт тієї толерантної освіти, яка

замість того щоб передавати далі тягар культури, покладається

на природні інстинкти інстинкти дикуна. Мене анітрохи
не здивувало, коли, за повідомленням «Тайме», на нещодавній

міжнародній конференції старших офіцерів поліції та інших

фахівців було визнано, що значна частка сьогоднішніх

терористів вивчали соціологію або політичні й педагогічні дисцип¬

1959). Якщо багаторічному дослідникові теорії грошей, який вів

інтелектуальну боротьбу з марксизмом і фрейдизмом у Відні 20-х років, а

пізніше бавився психологією, були ще потрібні якісь докази того, що

видатні психологи, включно з Фрейдом, могли говорити про соціальні

явища цілковиту нісенітницю, то я знайшов такі докази в збірнику
їхніх есеїв, виданому Е.Борнеманом під назвою The Psychoanalysis
of Money (New York, 1976, переклад видання Die Psychoanalyse des

Geldes, Frankfurt, 1973); цей збірник також значною мірою пояснює

тісний зв язок психоаналізу з соціалізмом і особливо з марксизмом.
* G.В.Chisholm, «The re-establishment of a peace-time society»,

Psychiatry, vol.6, 1946. Характерною для літературних поглядів того

часу є також назва праці Herbert Read, То Hell with Culture. Democratic

Values are New Values (London, 1941).
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ліни*. Чого можна чекати від покоління, яке зростало протягом
тих п ятдесяти років, коли на англійській інтелектуальній сцені

домінувала постать, яка публічно раз і назавжди проголосила
себе ворогом моралі?
Ми маємо бути вдячні за те, що перш ніж ця повінь остаточно

зруйнувала цивілізацію, навіть у тій сфері, де вона розпочалася,

відбувся певний злам. Три роки тому професор Дональд Кемп-

белл із Північно-Західного університету в своїй президентській
промові до Американської психологічної асоціації на тему
«Конфлікти між біологічною та соціальною еволюцією» сказав:

«Якщо в психології, як я стверджую, сьогодні існує загальний

засновок, що людські імпульси, зумовлені біологічною еволюцією,

правильні та оптимальні як в індивідуальному, так і в

соціальному плані, а репресивні чи заборонні моральні традиції
погані, то я вважаю, що цей засновок сьогодні можна розглядати
як науково хибний з погляду широкої наукової перспективи,
що виходить із спільного врахування генетики населення й

еволюції соціальної системи... Психологія може сприяти підриву
збереження тих надзвичайно цінних, соціально-еволюційних

заборонних систем, які ми ще не до кінця зрозуміли»**.
І трохи далі він додає: «Залучення науковців до психології

та психіатрії може виявитися добором людей, яким надзвичайно

кортить кинути виклик культурній ортодоксальності»***. З

обурення, викликаного цією лекцією****, ми можемо судити про

те, як глибоко просякли ці ідеї сучасну психологічну теорію.
Схожих корисних зусиль докладають професор Томас Сас із

Сиракузького університету+ та професор Г.Дж.Ейзенк в

Англії**. Тож надія ще залишається.

* The Times, 13 April 1978.
** Donald T. Campbell, «On the conflicts between biological and social

evolution», American Psychologist, 30 December 1975, p.l 120.
*** Ibid., p.l 121.

**** Часопис American Psychologist у травні 1975 p. сорок сторінок
присвятив найкритичнішим відгукам на лекцію професора Кемпбелла.

+ Thomas Szasz, The Myth of Mental Illness (New York, 1961); Law,

Liberty and Psychiatry (New York, 1971).
++

H.J.Eysenck, Uses and Abuses of Psychology (London, 1953).
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НОВИЙ ПОЧАТОК

Якщо наша цивілізація виживе (а це можливо лише за

умови зречення згаданих помилок), то люди, гадаю, дивитимуться на

нашу добу як на епоху марновірства, пов язаного насамперед із

іменами Карла Маркса та Зігмунда Фрейда. Я вважаю, що люди

виявлять: найпоширеніші ідеї XX сторіччя планова

економіка зі справедливим розподілом, звільнення себе від придушень
і моральних умовностей, толерантна освіта як шлях до свободи
та заміна ринку на раціональне регулювання якимось органом
із примусовими повноваженнями всі ці ідеї ґрунтуються на

забобонах у справжньому сенсі цього слова. Доба
марновірства це часи, коли люди уявляють, нібито їм відомо більше,
ніж вони знають насправді. У цьому сенсі XX сторіччя було,
безперечно, видатною добою марновірства, і причина цього

полягає в переоцінці досягнень науки не в галузі порівняно
простих явищ, де наука, безперечно, досягла надзвичайних успіхів,
а в сфері явищ складних, де застосування методів, що були
такими корисними при дослідженні простих по суті феноменів,
виявилося вкрай хибним.

Варто згадати, що ці забобони ми значною мірою
успадкували від доби Розуму цього великого ворога всього, що він

уважав за марновірство. Якщо доба Просвітництва виявила,

що роль, призначена людському розуму в інтелектуальній
розбудові, в минулому була надто малою, то ми виявляємо, що

функція, яку наша доба призначає раціональному
спорудженню нових інституцій, аж занадто велика. Те, що епоха

раціоналізму (і сучасного позитивізму) привчила нас вважати за

безглузді й безцільні утворення, що виникають через випадковість
або людську примху, в багатьох випадках виявляється

засадами, на яких ґрунтується наша здатність до раціонального
мислення. Людина не є й ніколи не буде господарем своєї долі:

сам розум її удосконалюється, ведучи її до незнаного й

непередбаченого туди, де вона навчається нового.

Завершуючи цей епілог, я дедалі більше усвідомлюю, що він

має бути не епілогом, а радше новим початком на жаль, уже
не для мене.
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опанування І: 112-113

опис І: 123 126; II: 52

партикуляризм і І: 77-78

право та І: 123-126

примус і II: 198

протест проти II: 190-191

результат II: 157-158

розум і І: 54-56; II: 24, 25

сила І: 102-104

спонтанні порядки та І: 65-68

судді в І: 165-167; II: 171

суспільство III: 196, 202-205

термін II: 181

формування І: 138-139;
II: 152-153

ціль І: 156-158

цінності II: 27-29

Австрійська економічна школа

І: 45

Адаптація суспільства І: 39

Адміністративне право І: 187-

191; III: 38-41, 167

Адміністрація III: 39, 104

Акти парламенту І: 170

Анархія III: 201

Англія

адміністративне право І: 122

123, 188

грошова емісія III: 58

загальне право І: 122-123, 169

заробітна платня III: 118

конституція І: 175-176;
III: 36-38

легіслатура І: 123, 169, 172

Ліберальна партія III: 49

національний доход III: 72

оподаткування III: 73

парламенті: 128, 169-170, 172,
178; III: 13, 15

поділ влад І: 123; II: 175-

177; III: 15, 130-131

політична думка І: 175

приватне право III: 158

принципи І: 92

профспілки І: 193-194

свобода І: 83, 122-123

суверенітет парламенту III: 13,
15

торгівля І: 96

див. також Загальне право

Анімізм І: 51 52
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Антропологія І: 45-48, 108-112;
III: 184

Антропоморфізм
звичний І: 62

мова І: 51-54

омана І: 131

поняття І: 26-28 II: 36

тлумачення суспільства II: 115;
III: 168

Аристократія І: 140; II: 177

Артифіціалізм І: 52; II: 89

Афіни І: 118-119; III: 11-14, 136

Багатство

ворожість до II: 138

зростання II: 129, 176, 186;
III: 72

накопичення І: 126; II: 138

претензії на II: 132-135, 138;
III: 75

розподіл II: 123, 157, 174-176,
188; III: 75-76

створення II: 158-164

частка в II: 128; III: 74-76,
158-159

див. також Капіталізм;
Доходи

Бартер/Міна/Обмін І: 118;
II: 151-154, 164;
див. також Торгівля

Безсилля, принцип І: 26

Бентамізм І: 44-45, 80, 177;
11:31-33, 36

Білль про права II: 142; III: 134-

135

Більшість

аргументи на користь III: 17-

21

верховенство/панування,
III: 42, 159-161

воля І: 18; III: 16, 18, 24

вплив III: 22

демократія та II: 18; III: 1-34,
125, 159-161, 165-166

думка III: 1-34, 52, 155, 159
161

залежність від III: 126, 161

конфлікти III: 32-33

концепція III: 160

меншості та III: 25, 71

необмежені повноваження

III: 154, 165
обов язок II: 18

оподаткування та І: 187;
III: 71-72

право III: 18, 99

рішення III: 50-53, 125, 160

свавільність III: 21

Біологія

еволюція та І: 36, 44-49, 63;
II: 36; III: 185

людські цінності та III: 182

192

спадковість і III: 204

Біхевіоризм див. Поведінка/
Біхевіоризм

«Блумсберійська група» І: 51

Божественне право II: 89

Бюджет І: 186-187; III: 44

Бюрократія II: 180; III: 96, 172,
175

Ваучери, освітні III: 64, 81

Велика Британія див. Англія

«Велике суспільство»
абстрактність І: 59; II: 22-23,

191, 197; III: 175

бідність у II: 185-188

винагороди в II: 112-113, 121

виникнення II: 193

діяльність у І: 101; II: 19

економічне регулювання в

II: 154-157

засоби й цілі II: 150-157

згода в III: 31-34

знання в II: 12-13, 133, 151

зруйнування II: 178-179,
181-185, 194
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моральні засади II: 129, 153,
191-195

обов язки в II: 58, 126-130

організація в І: 74

основа І: 23; II: 13, 19, 146,
198

перехід до II: 129

поняття І: 19, 33

правила II: 11-16, 61-65, 121,
128-129

примус у II: 190, 197

пристосовність II: 20

протилежності І: 60

рівність у II: 117

розподіл у II: 123

сили І: 23; II: 198

соціальна справедливість у
II: 126-130, 182-185

функціонування II: 113, 196

цілі в І: 166; II: 150-154

Верховний суд, США І: 193-194;
III: 38

Вибір І: 38-39, 87-88, 91; II: 19-

22, 176-177

Вибори
купівля голосів III: 44, 50, 160

кандидати III: 141 143

законодавчі органи та III: 22, 46
засоби масової інформації та

III: 49

виборці/голосування III: 21-

24,46,50,72,144
представництво III: 44-45,

136-144, 159

особливі інтереси та III: 50,
144-145

Винагороди
визначення II: 110

вільне суспільство та II: 102

103, 163-164

держава та II: 122-126

заробітна платня І: 192; II: 105,
110, 136; III: 117-118

моральність і II: 109, 119

праця та II: 95, 108, 118, 130

132

принцип II: 95, 114

ринкова економіка та II: 110

114,158-164
справедливі та несправедливі

II: 95,104-110,117-121,164

Виробництво та споживання

витрати III: 86-88, 91-92, 95-

97,105
власні інтереси в III: 90-95

конкуренція III: 85-99

монополія III: 106-108, 111

організація III: 111 117

ринкова економіка та II: 158

168, 191-192

ціни II: 166, 168; III: 86-87,
92-96,105, 113-115

чинники II: 117, 158 164

Витрати III: 70-73, 151-152;
див. також Фінанси

«Відкрите суспільство»
закрите та II: 191 195

мала група в II: 197 198

моральні засади II: 127, 129,
191-195

основа II: 46, 87

система норм II: 61-65, 87 88,
127

соціальна справедливість і

II: 126-130, 182-185

термін І: 19, 33

цінності II: 181

Війна І: 84; II: 177, 187, 191;
III: 158

Вікова група III: 137-143

Вільне суспільство
винагородження в II: 103-107,

163-164

відступ від І: 158-159

гарантовані доходи в II: 125

добровільні об єднання в II: 196,
198-200

досягнення III: 95-97
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Вільне суспільство (продовж.)
збереження І: 92; II: 50-52,

107; III: 149

зовнішня загроза II: 197

індивідуальні цілі в II: 11-16

плюралістичне II: 26, 150-154

політика II: 157 158

принципи II: 198-199;
III: 148-149

соціальна справедливість і

II: 102-103, 135-140

термінологія І: 93-94

умови функціонування III: 59

утворення І: 25

характеристика II: 26

див. також Ринкова економі¬

ка/ порядок; Свобода

Влада
більшість і III: 98-99

верховність III: 135

вимоги II: 98, 122-126, 181-

182; III: 153-155

демократична III: 35-58

деспотична III: 18, 164-165,
173-175

джерело III: 50-53

економічні аспекти III: 102-

106

законодавча І: 113, 176-178,
180; II: 81, 122-126, 190;
III: 35-38

законотворчість і III: 41-43

занепад III: 12

масштабність і III: 99-102

місцева III: 74, 172-175
монополія III: 99-102

надзвичайні обставини та

III: 148-150

необмежена III: 14-16, 21-26,
153-155

обмеження І: 85; III: 14-16,
51-52, 153-155, 161, 178

парламентська III: 35-38

підкорення III: 50-53

поділ III: 53-56, 151

політична II: 139; III: 153-181

походження III: 15-16

походження права з І: 136

представницькі органи та

III: 53-56

примусова III: 18-19

типи III: 102

фінансова III: 151-152

характер І: 113; III: 147-148,
157

див. також Поділ повноважень/
влад; Накази

Власність

важливість І: 150-152

житлове будівництво та III: 96,
174

захист І: 150-154; II: 35-61,
166-167; III: 22

змагання за І: 110

ідея III: 162

поділ III: 174

право та І: 125 126, 151 154;
II: 60-61

приватна І: 151, 166; II: 72;
III: 22

регулювання І: 125-126; II: 60

свобода та І: 151

соціалізм і І: 151-152, 166

Внутрішня політика III: 173-

175

Володіння II: 11, ЗО, 60-61,

Воля

більшості І: 18; II: 82; III: 16,
18-21,24

влада та І: 62, 118-123; III: 16

вплив І: 62, 76; II: 70-74, 90, 92

громадська думка та І: 131-132;
II: 24-26

загальна II: 190; III: 11

законодавця І: 131-132; II: 70-

74,92
застосування II: 64

обмеження II: 46, 68, 70

підкорення І: 79, 86, 191

правила та І: 79, 86; II: 62-64,
68,90
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право та І: 53, 119; II: 25, 64,
69-74, 78-80, 92

справедливість і II: 67-68

термін II: 24-25

Гальська свобода І: 83

Гармонія І: 137-138

Гідна поведінка, див. Правила
гідної поведінки

Голосування, див. Вибори

Гоа, каталактична II: 103-107,
158-164

Граматика, правила І: 40

Граничні витрати III: 86-87,
91-92

Граничні прибутки II: 161

Громадська думка І: 85, 101,
131-133, 136; II: 24-25,48,
72, 189; III: 11-34, 38-39,
48,50, 73,161

Громадська корисність І: 126;
II: 11-13, 61

Громадські інтереси II: 11-12,
17; див. також «Велике

суспільство»; Групи;
Суспільство

Громадянські права II: 142-145

Групи
бідність II: 186
виживання І: 37-38

«відкрите суспільство» та

II: 197-198

громадська думка І: 136-137

добір І: 38; III: 194

егоїзм III: 111-116

звичаї І: 37-38, 137, 140

інтереси II: 11-45, 182-185;
III: 111-120, 123

конфлікти II: 183, 190-191

норми І: 116-117, 135-136

поведінка І: 115-117; II: 15-

16, 183-185

правила І: 140; II: 15-16;
III: 202

розміри І: 33, 38; II: 126-130,
181, 191,193,195-198,200;
III: 111-112, 120

соціальна справедливість і

11:94, 97,101,126-128,
182-188

спільні цілі II: 191

сподівання І: 140

сприяння І: 192-193; III: 160

тиск II: 134-135, 182-183;
III: 27-31, 112,116-120,
154-155, 170-172

успіх І: 140

Давній Рим
мова II: 24-25

право І: 117-120, 122, 182

Давня Греція
вплив І: 41, 151

Крит І: 134

критичне мислення II: 154

правої: 107, 118-120, 134

Спарта І: 28

термінологія І: 169; II: 24,
150-151

Дарвінізм І: 36, 46-47; III: 185

Двопалатна система III: 158

Двопартійна система III: 143

Демархія чи демократія III: 56-

58

Демократія
афінська І: 118-119; III: 11-14

більшість та II: 18, 188; III: 11-

34,159-161,165-166
демархія чи III: 56-58

забезпечення III: 35-58

занепад III: 12, 14-17,48-50,
172

західна І: 19

збереження III: 159

значення II: 81; III: 17-18,
154, 164

ідеал III: 17-21, 121-128
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Демократія (продовж.)
конституція І: 119; III: 129

152

концепція І: 17-20

небезпечності III: 18

необмежена III: 165-166,
172-173, 210

підтримка III: 18

повага до III: 12

повноваження III: 35 58

політичні торги в II: 188; III: 17,
23-31,35,122,160,166

представницька III: 21-26

процедура III: 164-166

сучасна III: 11 -34

тоталітарна III: 16

Держава/державна влада/
врядування

адміністративне право та

І: 184-185, 187-190;
III: 38-41

безпека III: 73-76

Британії III: 15

бюджет І: 186-187; III: 43-44

бюрократична II: 180; III: 47,
56,73,96,140,172,175

вимір III: 35

вимоги до II: 119-120

витрати III: 70-73, 151-152

втручання І: 87

гарантування доходів II: 125,
139

громадська думка І: 132-133

двопалатна система III: 158

двопартійна система III: 143

демократична див. Демократія
деспотична див. Деспотизм/

Свавільність

децентралізація III: 157-159,
172-175

диктаторська І: 132; II: 85, 98,
197; III: 149, 154, 181

добробут II: 119-120, 141

147; III: 24-25

завдання II: 119; III: 38-48,
59-61,73-76, 145, 167

захист із боку III: 67, 82-84,
104-106

зловживання І: 80; II: 17, 78-
79; III: 150

зростання III: 48, 172

ідеал III: 43

іноземна допомога II: 128

інфляційна політика III: 79,
117-118

класична теорія III: 22-26

колективізм II: 11-45; III: 61-

65,111-116,198
комуністична І: 83; II: 85, 124

конституція, модель І: 17-18,
119; III: 48, 129-152

ліцензування III: 82

мета І: 196; III: 198

механізм І: 180; III: 39, 59, 80,
150,166

«мінімальна» III: 59-60, 73

місцева III: 173-175

монархічна І: 120, 122

надзвичайні повноваження

III: 148-150

нацистська II: 85

необмежена І: 18-19; III: 14-

17,19,35,42,48,122-123,127
128.148.153- 155

обмеження І: 17-18, 80, 130

133; III: 13-16, 19, 24, 35,
42-45,48, 122-123, 147-

148.153- 155, 198

оподаткування див.

Оподаткування
органи І: 181, 183, 187-190;

II: 101; III: 35, 96, 147-150,
154, 157

організація І: 180-183;
II: 141-147; III: 170-172

освіта II: 122; III: 82

охорона здоров я III: 83-84

оцінка І: 80; III: 72

парауряд І: 20; III: 27-31,
170-172

парламентська див. Парламент
планування І: 100; II: 120,

178-179; III: 47, 173
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поділ влад III: 41

політичні торги II: 188;
III: 23-26, 122-123

поліцейська І: 187-190

поняття І: 75-76, 173, 179-180

послуги І: 182-183, 188-189;
II: 16-18; III: 62-73, 75-

80,82-84
потреба в III: 38-41, 157
поштова служба III: 1§-П

представницька І: 20, 120, 172-

173, 177-180, 191

примусові повноваження

див. Примус
регулювання І: 169-174;

III: 82-84

реєстрація діяльності І: 173

ринок і III: 85-120

рівні можливості та II: 122

різновиди права І: 180-183;
див. також Публічне
право

слабкість III: 165

службовці III: 144-145

соціалістична див. Соціалізм

справедлива та несправедлива
II: 48

стандарти III: 82-83

субсидії III: 159

суперечності в III: 45

суспільство та III: 166-169

США III: 15

тиск на II: 188; III: 105, 119, 165

тоталітарна див. Тоталітаризм
федеральна III: 64, 158

фінанси II: 18; III: 77-80,
151-152

функції І: 75-76, 130,173,
179-181; II: 12-13, 57,
118-119; III: 35, 59-61,84

централізація III: 157-159,
172-173

Державний і приватний сектори
III: 59-84

Деспотизм/Свавільність
боротьба проти III: 180

закони та III: 125-126

запобігання III: 54

значення III: 21

нерівність і III: 126-127

правління та II: 84-85; III: 54,
125-126,164-165

Диктатура І: 132; II: 85, 98, 197;
III: 154

Дискримінація II: 188; III: 103

109,145

Діяльність людська

абстрактність і І: 54-56

взаємодія та І: 62

емоції І: 86; II: 190; III: 204

ефективність І: 30-31;
II: 44-45

заборонена II: 53

задоволення бажань 1:142-149

засоби й цілі II: 62-65

картезіанська школа та І: 31

керівні правила І: 137; II: 40

керована І: 76-81

модель І: 25-27

наслідки І: 92-94; II: 32-33,41
недосконала II: 55-58

політична І: 90-92

порадники в І: 92

порядок І: 139-149

результат І: 41-42

спільна II: 183-184, 188

справедлива та несправедлива
II: 48-49, 103-107

спрямування 1:112-117,142-149
страждання й задоволення

II: 31-38

типи II: 37, 48

цілеспрямована І: 30, 116

див. також Поведінка/
Біхевіоризм; Раціоналізм;
Правила гідної поведінки;
Оцінка/Ціннісне судження;
Воля

Доба Розуму І: 26; III: 215

Добробут
відповідальність за II: 115
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Добробут (продовж.)
держава та II: 141-147;

III: 24-25
економіка III: 192

загальний II: 11-45

зростання II: 176, 186; III: 72

користь від II: 152

претензії на II: 141-147

розподіл III: 162

Доброчесність/чеснота
багатство та II: 138, 175

винагорода за II: 93

негативна II: 55-56

походження І: 43

природа II: 37

справедливість і III: 162

Досвід
навчання з І: 37-38, 159-161;

III: 169

наслідок II: 15

правовий І: 148

цінність І: 91; II: 39

Досконалість І: 106; II: 194;
III: 85-97

Доходи
британський національний

III: 72

гарантування II: 125, 188;
III: 26, 74

зменшення II: 132-135, 183

зумовлення III: 26, 116-119,
169-170

населення II: 176

підвищення II: 176, 185-188

політика III: 27

принципи II: 176

ринкова економіка та II: 111

112, 185-188

розподіл II: 123, 157, 163, 175-
176

шанси на II: 174 176

Друзі-вороги, принцип І: 103;
II: 197

Еволюція

абстрактна І: 101

біологічна І: 46-49; II: 36;
III: 184,214

голізм і І: 48

дарвінізм і І: 46-48; II: 89-

90; III: 184-185

історицизм і І: 48

культурна III: 169, 184-190,
194-197

моральна III: 202

норм І: 108-112

підхід І: 44-49; II: 90

побудова та І: 25-27

політична І: 97-99

права І: 49, 89-90, 108; II: 90

розум та І: 25-59

складних структур III: 190-192

соціальна І: 44-49, 101-102;
III: 214

соціальна теорій І: 44-49;
II: 34-35; III: 214

Егалітаризм III: 164-166, 208-
210

Економізм II: 155-157

Економіка

австрійська школа І: 45

господарство II: 148-150,
154-157

добробут і III: 192-193

звичні правила та III: 195-

197

політика та III: 102-106

сучасне право та І: 99-104

теорія II: 156

цілі III: 90

див. також Ринкова

економіка/ порядок
Економічна гра, обґрунтування

II: 103-107

Ендогенний/екзогенний
І: 62-63

Ентропія І: 71

Есенціалізм, методологічний
II: 77
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Етика І: 21,48-49; II: ПО, 140,
192; III: 204

Етологія І: 108-112

Загальна декларація прав
людини II: 144-147

Загальне право

верховенство І: 119-123, 162,
170

влада та І: 169-170

еволюційна традиція II: 31-32

прецеденти І: 124

розвиток І: 120-121

справедливість і II: 58, 136-137

судді І: 124-125

Задоволення потреб І: 169;
II: 104, 129, 142, 157, 159-

160, 175, 191-193; III: 23

Задоволення та страждання
II: 31-32, 38

Законодавство

адміністративне І: 187-190

антимонопольне III: 108-111

виправлення за допомогою

І: 127-129

влада та І: 113, 176, 180-181;
II: 81, 125; III: 35-38

завдання III: 41-43, 53 56

зміни та І: 97-99, 127-130

керівні принципи І: 101

класове І: 128

мета II: 169-170

мораль і II: 86-88

норми поведінки та І: 119-120,
122, 174-175

оподаткування та І: 172;
III: 41

партійне III: 48-50

поділ владі І: 173, 175 177

потреба в І: 169-172

правота І: 105-108, 118-123,
127-129, 169-196

призначення І: 173

соціальне І: 192-195

фабричне І: 190

фінансове І: 186-187

Законодавці
влада І: 130-133; II: 91-92

воля І: 131; II: 69-71, 73

завдання II: 64

закони та III: 45

мета І: 169

накази І: 126, 180; II: 69 71

перебування на посаді III: 137-
141

суверенні І: 130-133

Законодавчий орган/Легіслатура
британський І: 169-170; III: 15,

45,125
виборці III: 21-26

закони та І: 173, 176; III: 16,
125

менталітет І: 195-196

поняття І: 175-177

походження І: 129-130, 177

соціалістичний III: 47

функції І: 175-179; III: 35-41

характер III: 44-48

див. також Законодавчі

збори; Парламент

Законодавчі збори III: 133,
136-141, 147-148, 150-151

Замір, теорії
вплив І: 61 62

людські інститути та І: 26-27,
'

42,64
мова І: 51-53

обставини І: 38, 73, 97

природна причина І: 122

продукт І: 22

Заробітна платня І: 192; II: 105,
ПО, 136; III: 117-118, 172;
див. також Винагороди

Заслуги II: 93-96, 103-107, 114,
121, 133

Засоби й цілі

абстрактні правила та II: 61-

62, 150, 188-191
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Засоби й цілі {продовж.)
адміністрація та III: 38-41,

166-167

«велике суспільство» та

II: 150-157

вибір II: 19-20

економічні II: 155-158

індивідуальні II: 19-20, 27-29

закони та І: 80; II: 66

конкретні II: 25-29, 150-154,
157-158

корисність і II: 30-38

пристосування І: 38

ринковий порядок і II: 103-107,
132-133, 148-158

цінності та II: 27-29

Захищені сфери І: 150-154;
II: 52-61

Збори
виборні III: 21-26

завдання III: 43

законодавчі проти уряду
III: 136-152, 157

повноваження III: 19-21, 53-

56

проблеми III: 145-147

див. також Представницькі
органи

Звичаї

групові І: 108-109, 112

звичаєве право І: 123-126;
II: 76

примусове запровадження
II: 54

спонтанний розвиток І: 142

Зміни

вимушені II: 148

законодавства І: 97-99, 117-

123

поняття права І: 105-133,
поступові І: 165

потреба в II: 13

правила поведінки та І: 129

130; III: 195-196

пристосування до І: 94;
II: 164-166; III: 116-118

прогнозування І: 94

результати І: 153

ринок і III: 117

розчарування І: 150

стабільність і І: 25

у зовнішньому оточенні І: 94,
145

Знання

брак II: 62, 171

використання І: 76, 79; II: 12,
19-21,105,133,135,159
161,163, 169; 111:92, 97-98,
155-156

досвід і І: 37-39

набуття III: 97-99

наукове І: 26, 34-37
обмеженість І: 30-34, 68

правил поведінки 1:116

причин і наслідків І: 116

соціологічні III: 189, 212

спонтанний порядок і І: 68-70

технологічні II: 161; III: 103

утилітаризм і II: 34-35

Ієрархія цілей II: 150-154, 181

Інвестиції III: 92

Іноземна допомога II: 128

Інстинкти III: 193-194, 196-

205

Інтенціоналізм І: 52

Інтереси
групові III: 123

задоволення II: 82

загальні II: 11-45, 184; III: 124

колективні II: 16-17

організовані І: 20; II: 188;
III: 27-31, 117-120, 170-

172

піклування про II: 19

приватні та громадські II: 11-

45, 152-153

спільні II: 183-184

спільноти II: 12

Інфляція III: 79, 117, 172
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Історія
інтелектуального розвитку

І: 122

права II: 71, 73, 181

прагматичне пояснення І: 29

розвитку народних інституцій і

II: 17

уроки II: 179

функції держави та І: 130

Кальвіністська етика II: 192

Кандидати, підготовка III: 141-

143

Капіталізм

єзуїтство та II: 108

інвестиції та III: 71

недоліки II: 182

поняття І: 32, 100; II: 109

походження III: 201

прибутки та збитки II: 165-166,
192

термінологія І: 93

див. також Ринкова

економіка/порядок

Картезіанство
аспекти І: 37-39, 44, 54, 56
воля та II: 24

догмати І: 27-30

конструктивізм і III: 210

погляд на III: 185, 211

раціоналізм і І: 27-30; III: 185

сцієнтизм III: 211

тлумачення І: 27, 31

Картелі III: 108

Каталаксія/каталактика
економічна теорія та III: 90

гра в II: 104, 158-164
значення II: 150

погляд на III: 96

ринковий порядок, або II: 148-

177

спонтанний порядок II: 148-

177

Катонові листи III: 22, 36-37

Кібернетика І: 63; III: 191

Клуби однолітків III: 141-143

Коаліції та організовані інтереси
III: 27-31,58

Колективізм III: 61-65, 111-116,
198

Колективні блага й загальні

інтереси II: 11-45

Колонії, США III: 37

Комп ютери І: 35; III: 84

Комунізм І: 83; II: 85, 124

Комунікація/Спілкування/
Передача інформації

контроль III: 76-77

мова І: 38, 40; II: 23-27, 76

монополія на III: 176

освіта та III: 80-82

права І: 113, 159-163

процес І: 112-133, 140-142;
III: 90-99

радіомовлення та III: 176

термінологія в II: 23-27

Конкретні правила див.

Абстрактний/конкретний
порядок (правила)

Конкуренція І: 100; II: 107-110,
160-161, 184; III: 85-111;
див. також Ринкова

економіка/порядок

Конституційний суд III: 145 147

Конституція/Конституціоналізм
Британії І: 175-177; III: 35-

38

визначення І: 17

демократія та І: 119; III: 129

152

занепад III: 13-14

засадничі принципи III: 133

136

засновники І: 18; III: 123

124

конструкція III: 129

Криту І: 134
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Конституція/Конституціоналізм
(продовж.)

мета III: 54, 135

модель III: 129-152

надзвичайні повноваження та

III: 148-150

Північної Кароліни І: 85

право І: 17-21, 180-181, 184-

186

свобода І: 17-18; III: 126

структура влади та III: 147-148

суд і III: 145-147

традиції III: 106

фінансові повноваження та

III: 151-152

Конструктивізм
бунт проти розуму та І: 57-59

еволюція та І: 25-27

ідея права І: 38-39

інерція І: 49 51

картезіанський І: 27-28;
III: 211

підхід І: 39, 108; II: 89

помилка І: 34

раціоналізм і І: 22-27, 34-37,
54-59, 135, 161; II: 45

суверенітет як забобон

III: 50-53

термін І: 52

упередження II: 193

утилітаризм і II: 29-38

Кордони, повага до І: 150-154

Користь/Блага / Привілеї
III: 22-26, 47-48, 82, 160,
198

Корпорації
вигода від III: 103-104

вплив III: 104-105, 171

концентрація III: 99 102

право III: 139

прибутки III: 90-95

протекціонізм і III: 104-105

Космос і таксис І: 60-84; II: 27,
74-75, 151

Крит, конституція І: 134

Кримінальне право І: 182; II: 50

Культура
важливість III: 188

еволюція III: 184-190, 194-197

прогрес і III: 206

Купівля-продаж II: 164

Лібералізм (класичний)
абстрактні норми та І: 58

вада І: 93

зруйнування II: 67-68

ідеали II: 182

конституція та III: 37-38

мета II: 185

переконання І: 192; II: 67,
122; III: 170

поділ праці та II: 57

принципи І: 93; III: 173-174

ринок і III: 169

тлумачення І: 88; II: 178, 194

Ліцензування, державне III: 82-

84

Лондонський інститут економіки

III: 182

Лояльність, суверенітет і І: 130
133

Людина
доля II: 102-103, 118

закони та І: 28-29, 106-107

засоби й цілі II: 19-20, 27-29

захист І: 142-149; II: 54-58, 61

інтереси II: 11-45, 193

керівництво І: 77-81

колективна поведінка III: 180

колективні вигоди та І: 86

межі діяльності II: 54-55

права та справедливість II: 141

147

природні прагнення II: 182

реакція на оточення І: 37, 71-

73

співіснування II: 181

сподівання II: 150; III: 156

спонтанний порядок і І: 73-76
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стримування І: 119; II: 55

схильність до дотримання

правил І: 30-31

цілі І: ЗО, 85-86; II: 19-20, 87,
181; III: 157

щастя див. Щастя
див. також Діяльність

людська, Поведінка/
Біхевіоризм

Майбутнє
невідоме II: 14

прогнозування І: 48, 69-70, 92-

97, 150, 159-163; II: 164

Марксизм II: 143-144; III: 207-

211,213

Математика І: 35; II: 132, 162,
174-175; III: 192

Меншість III: 25, 71;
див. також Більшість

Мир
збереження І: 139; II: 130

негативізм і III: 155-157

умови II: 106, 150-154

ціна II: 58

Міграції III: 75-76, 174

Міжнародна організація праці
II: 146

Мова

антропоморфічна І: 51-54;
II: 115

граматика І: 40

грецька та латинська І: 64, 79,
105,118-119, 121, 134-135,
143, 169, 182; II: 11-13,
24-25, 29-30, 60, 150

занепад III: 161-164

набуття І: 109, 111-114

правила І: 40; II: 76

соціалістична III: 161-164

термінологічні проблеми
І: 75-77,81-84, 105 II: 40,

60, 74-85, 90, 116; III: 28

формулювання І: 38, 40-41,
112-133, 140-141, 159
163; II: 79-80; III: 33

Монархія І: 120, 122-123

Монополія

влада III: 99 106

джерело III: 92 95

дискримінація та III: 95, 103
108

законодавство та III: 108-111

засоби комунікації та III: 176

послуги III: 76-80

протекціонізм і III: 101, 108-

109

скасування III: 175-177

ставлення до III: 106-108, 111

ціни III: 105

Мораль/Моральні засади

«велике суспільство» та II: 129,
191-195; III: 199-205

винагороди та II: 109

віра в III: 201 205

доброчесність і І: 43; II: 37,
55-58, 93

еволюція III: 202

життєздатність II: 137

збереження III: 209

зруйнування II: 139; III: 208

інстинкти та II: 129 130,
193-194; III: 200-205,
207-214

обов язки II: 42, 48, 58

племінна II: 193, 195-196
поведінка та І: 110; III: 208

правила/норми II: 32-43, 86-

87,94, 121,195-196; III: 208

право та II: 55-58, 86-88

свідомість і І: 38

соціальна справедливість і

II: 94-101, 126

ставлення до І: 50-51; II: 41-

42, 126-130

суперечності в II: 137 140;
III: 161-164

теорія II: 66

традиція II: 153
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Мораль/Моральні засади

(продовж.)
філософія та II: 66, 109

цінності І: 100, 139, 181

див. також Справедливість/
Несправедливість

Накази

безлад і II: 172-174

виконання І: 139

влади II: 181, 190

закони та І: 172-175

законодавця І: 126, 180;
II: 69-70

організація за допомогою

І: 76-81

первісні І: 113

правила та І: 125-126;
II: 23-26

Населення/популяція І: 110;
II: 21, 176; III: 196

Наука
біологія І: 36,46-49, 52-53,

63; II: 36; III: 183-186

внесок І: 95

досягнення III: 215

знання та І: 26, 34-37
каталактика II: 150; III: 90

мета І: 36; II: 77

нормативна II: 77, 91

погляд на І: 95-96

помилки III: 211-215

справедливість і II: 72

суспільствознавство І: 42, 47-

49; III: 189

фізика І: 63-64, 67-68, 71

Нацизм І: 102-104; II: 85, 179

Націоналізм II: 87, 154, 179

Негативізм

демократії III: 159

критерію сумісності І: 154

миру III: 155-157

прав II: 143

правил поведінки II: 53-62,
82; III: 155-157

свободи III: 155-157

справедливості й

несправедливості II: 62,
65-69, 82-83, 141-144

Незадоволення І: 195-196;
II: 126, 186

Незалежний сектор III: 67-70

Незалежні цілі II: 26

Незнання/Необізнаність
майбутнього II: 14

неминучість І: 30-34; II: 53

подолання І: 37, 44

правила та І: 44; II: 19-22, 34

утилітаризм і II: 34 35

Непевність і певність II: 61, 93,
167-169

Нерівність див. Рівність

Несправедливість
див. Справедливість/
Несправедливість

Німеччина

історична школа І: 45

карний кодекс II: 58

нацизм І: 103-104; II: 85

право І: 185-186, 194-195;
II: 52-54, 67-68; III: 124

правовий позитивізм II: 67-

68, 84-85
соціалізм І: 104, 194-195

тоталітаризм І: 103

Федеративна Республіка III: 110

Номократія II: 27, 45, 61, 151

Номос

властивості І: 124, 173-174

закон свободи І: 134-168

значення І: 130-131, 169;
III: 133, 136

приватне право та II: 46

тлумачення І: 64, 104, 130,
134-135, 167, 174; II: 46;
III: 136

Номофети III: 136, 138, 141
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Норми
групові І: 109, 116-117, 140, 143

звичаєві II: 71

індивідуальні II: 74

моральні І: 108; II: 32, 36, 42,
66, 86-88; III: 160, 202

наука про І: 147-148; II: 77, 91

первинні II: 72

поведінки 1:38-45,47,106,108
109, 113-118,120, 129-130,
147-149, 163, 174-175, 181;
II: 44, 46-64, 70-71, 75-76,
80

права 1:107-108,118,121,123
126, 128, 131-132, 135-142,
144, 159-164, 173-174, 177,
180,187-188,193-194; 11:46,
65,73,75-76,79-83,86-88

система І: 108-109; II: 38-44,
46, 51, 63-64,74,77-79, 82;
III: 160

Оподаткування
більшість і III: 62-63, 71, 73,

151-152

бюджет і І: 186-187

державний сектор і III: 65-66,
70-73, 176

законодавство та І: 172;
III: 59, 152

методи III: 151-152

парламент і І: 172; III: 59

повернення податків III: 176

потреба в III: 59-61

тягар І: 186-187; II: 17; III:

71, 151-152

Організація
біологічна І: 52

«велике суспільство», та І: 74

виробництва та споживання

III: 116-119

груп І: 73-74; II: 184;
III: 111-116, 119-120

державного врядування І: 74-

76, 170-171, 179-183, 195;
II: 50, 141-147, 167;

див. також Держава/
Державна влада/
врядування

добровільна II: 198-200;
III: 68-69, 167

інтересів III: 27-31, 112-120,
170-172

накази в І: 76-81

організаційне мислення II: 180

181

організм і І: 52, 63, 81-84

порядок і І: 76-81

правила І: 76 81, 167-172,
180-183, 193; 11:50,71-72,
181

соціалізм і І: 83; II: 71

спонтанний порядок і І: 19, 70,
73-84, 195; II: 27

Організація Об єднаних Націй
II: 143-146

Освіта І: 52; III: 80-82, 141-
- 143,212;

див. також Знання

Оточення

вибір II: 177

використання II: 20-22

зміни в І: 145

пристосування до І: 31; II: 15

реакція на І: 37, 70-73
спонтанні порядки та І: 70

умови II: 39

Оцінка/Ціннісне судження

державних послуг III: 72

послуг II: 112-114, 131

правник і І: 97

розходження в І: 23

Парауряд І: 20; III: 27-31, 170

172

Парламент
адвокатське право та І: 172

173

британський І: 128, 169-170,
172, 178; III: 13, 15, 35,37,
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Парламент
британський (продовж.) III: 43,

45-46, 49, 125-126, 130-131
влада III: 35-38, 125 126

завдання III: 38-48, 127-128,
130-131, 143

незадоволення III: 12

обмеження I: 17Q
соціалістичний III: 47

суверенітет III: 15-16, 37,
125-126

характер III: 39, 44-48

Партикуляризм
доцільність І: 57, 91
загальний добробут і II: 11-45

засоби й цілі І: 96; II: 26-29,
150-154, 157-158

згода II: 154; III: 31-34

зміни І: 94-97, 128

мова та І: 112 114

накази І: 76-81; II: 172-174

незнання та І: 30-34; II: 19-22

порядок і І: 67-73, 163-167

права людини та II: 141-147

раціоналізм і І: 57-59

результати II: 165, 169-173

розподіл II: 96-97, 160, 166-167

розум і І: 58-59

факти І: 30-37, 55, 152; II: 19,
22-24, 157-158

цілі І: 59, 74, 96, 157-158;
II: 26-29,31, 150-154,
157-158

шанси II: 21-22, 169-172, 174-

177

Певність і непевність II: 60, 93,
167-169

Пенсії III: 75, 144

Переговори/Торги політичні

II: 188; III: 22-31,35, 122

Підзвітності аргумент І: 175

Підкуп III: 24-25, 44, 166

Підпорядкованість І: 106; II: 125,

181

Підприємництво III: 98;
див. також Ринкова

економіка/порядок
Племінне суспільство
виживання І: 37-38

емоції II: 178-200

мораль II: 65, 153, 193-195

обов язки II: 58

організація II: 180

підложжя II: 190

спільні цілі II: 61, 153-154, 191

Поведінка/Біхевіоризм
вибір І: 37-39, 88, 90; II: 19-22,

176-177

групова II: 182 185

дослідження І: 37, 108-112

економічна гра та II: 103-107

моделі III: 188-189

мораль і І: 110

норми І: 119-120, 122, 147-

148; II: 69-70 див. також

Правила гідної поведінки
обмеження І: 143

організація III: 188

порядок і II: 75

правила та І: 71 73, 112-117;
див. також Правила гідної
поведінки

право та І: 70-72

практична доцільність II: 68

пристосованість III: 204

раціоналізм і III: 97-99

спонуки III: 193-195

справедлива й несправедлива
II: 46-49, 52-61, 103-107

справедливість II: 47-49, 182-
183

тварин І: 108-112

типи І: 62; III: 204

форми І: 137-138

див. також Справедливість/
Несправедливість; Воля

Поділ повноважень/влад І: 17,

172-173, 175-180; III: 15,
38-43, 129-133
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Позитивізм див. Правовий
позитивізм

Політика

американська, розвиток III: 22

аргументація II: 97

влада та II: 139; III: 153-181

економіка та І: 88; III: 102-106,
116-119

заходи І: 90-97, 190-191
мета III: 198

організовані інтереси та III: 27-

31, 119-120, 170-172

підготовка діячів III: 141-143

політичні права II: 142

реалізм у І: 90

соціальна справедливість і

II: 97-102

теоретичні проблеми І: 29;
II: 24-25

торги в II: 188

традиції III: 43

Поліцейська влада І: 184-185,
187-190

Попит і пропонування І: 95;
II: 159-161, 164-166;
III: 102-108, 113-116

Порядок
дефініція І: 17

знання та І: 68-70

організація та І: 76-81

партикуляризм і І: 67-68;
II: 157-158

поняття І: 60-65, 82; II: 74-75

потреба в І: 62

правила та І: 72-73, 76-81,
112-117

правовий II: 74-76

суспільний І: 71-72, 91, 103,
109, 141; III: 153

типи І: 62, 65-67, 69, 73-76;
II: 26-27

див. також Абстрактний
порядок (правила);
Правила; Ринкова

економіка/ порядок;
Спонтанний порядок

Послуги
вартість II: 106, 111-114, 131,

133; III: 72, 113-115
«велике суспільство» та

II: 151-152

державні І: 183, 188-191;
II: 16-18; III: 64-73, 76-

82, 173, 175-177
захист II: 164-166

контролювання III: 103

майбутні II: 167

монополія III: 76-80, 175 177

сертифікація III: 82-83

спосіб забезпечення III: 64-65

Права
визначення II: 46

людини II: 141-147; III: 198

негативні/позитивні II: 141-

147

основні III: 134-136

політичні II: 142

Правила
абстрактні І: 40, 52, 56, 112;

11:22-23,27-29,121, 150,
167, 169-172, 174, 181, 190-

191, 196, 198; III: 156-157,
193, 196, 198

біхевіоризм і І: 70 73, 112-117

важливість І: 30; II: 22-23, 151
«велике суспільство» та

II: 13-16,61-65, 119-121,
123, 127, 130, 152-154

взаємодія І: 167

воля та І: 79-80

еволюція І: 30, 39, 108-112

економічний лад і III: 195-197

загальні II: 11-45, 81-82, 84,
176; III: 59, 133, 136, 139-

141, 161

залежні й не залежні від мети

II: 46, 58-59, 166
засвоєння III: 188-189, 202

203
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Правила (продовж.)
застосування І: 111, 187-190;

II: 13, 27-29,44-45,50-51,
79-80,84,158, 166,174,191,
196, 198,111: 32, 60, 135,
141, 161

згода з III: 31-34

зміни І: 128-130, 185; III: 195

значення І: 111

мова та І: 38, 40, 111-112;
II: 26, 74-80

накази та І: 76-78, 107, 113,
180-181; II: 26,81,85, 125,
145, 172; III: 144, 155

наукові І: 137-138

негативні II: 52-65; III: 156

необізнаність і І: 30-31;
II: 19-23, 34-35

нормативні І: 114-117

ознаки І: 39-40

організація та І: 75-81, 136,
167-172, 179-184, 187, 193;
11:50,55,71-72, 141-142,
145, 167, 180-181

первинні та вторинні І: 181;
II: 50

порядок і І: 17-196

права та II: 141-147

спонтанний порядок і І: 67-68,
70-81, 135, 142-144; 11:44,
49, 55, 172; III: 168

справедливі та несправедливі
II: 48-49, 65, 82, 151

ставлення до І: 50-51

сумісність II: 38-43, 87-88

типи І: 19,71-73, 76-81, 113-

114; II: 52, 80-81

фактуальні І: 114-117

формулювання І: 19, 107, 112
115, 127, 129, 139-142;
II: 50-51, 62-64; III: 136,
139

див. також Правила гідної
поведінки; Правителі; Право

Правила гідної поведінки
важливість II: 49-52

вдосконалення II: 38-43

«велике суспільство» та II: 121

визначення І: 184-185

закони та І: 172-175, 184-187;
III: 145

застосування І: 179, 181; II: 50-

51,60, 127, 140; III: 135

згода з II: 27-29

критика II: 38-43

матеріальна сфера та II: 166-

167

мета І: 152, 158, 191; II: 18,61
негативність II: 55-62, 166;

III: 156

організація та І: 180-186, 195;
II: 71-72

поділ повноважень і III: 130-

131, 136, 141, 144-148

права людини та II: 145

примус і І: 181-182, 187, 191

192; III: 59, 129, 133, 135,
146-148

розвиток І: 37-41

сподівання та І: 150-154

фінанси та І: 186-187

функція II: 19, 29-38, 51, 59-61

Правителі
воля І: 122

диктатори І: 132; II: 85, 98, 197

закони та І: 123

накази І: 124, 126; II: 85

Правління на підставах
законності й

справедливості І: 64

Правники/правознавці І: 97-

101, 139, 174, 180; II: 85,
123; III: 45

Право
абстрактне І: 123-126, 138;

II: 52

адвокатське І: 99, 134, 172-

174; III: 45

адміністративне І: 185, 187
190; III: 38-41, 167

атрибути II: 53-54
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біхевіоризм і І: 70-71

божественне II: 89

види 1:42, 79, 113, 172, 174,180
186; II: 52-56; III: 147

власність і І: 125-126, 151
154; II: 60-61

воля людей і І: 29, 118;
II: 24-25

галузі І: 174, 185; II: 69;
III: 45

давньогрецьке І: 79, 107, 118-
119, 134

дефініція І: 182; II: 77-79, 85;
III: 133-134

джерело І: 130-133

еволюція І: 44-49, 108-109,
123; II: 90-91

життя І: 148

загальне див. Загальне право
законодавство та І: 97, 105-

108, 119-120, 127-129,

169-196; III: 35-50

законодавці та III: 42, 45
законодавчі органи та III: 13,

44-48, 125-126

законотворчість і І: 97, 118-

123, 169-172, 176; II: 180-

181; III: 41-43, 48

застосування І: 172-175

захист І: 79

звичаєве І: 123-126; II: 76

значення І: 169, 173, 182;
II: 69-70, 73, 76, 80-81,84-
85; III: 123-126

класичне та традиційне
І: 118-123

кодифікація І: 117, 161

конституційне І: 17-21, 180,
184-186

конструктивізм і І: 163

концепція І: 79, 138, 181;
11:71,78, 94

корпорації та III: 139

кримінальне І: 182; II: 50;
III: 139

матеріальне та формальне
II: 52-54

міжнародне II: 92; III: 133

мораль і II: 32, 52-58, 86-88
національне І: 106

німецьке 1:45, 103-104, 121,
174, 185-186, 194-195;
II: 52, 58," 67-68, 84-85,123,
185; III: 124

норми І: 73, 77, 132, 160-168,
172-176, 184; II: 32-43, 46,
49-52, 74-77, 79-85, 125;
III: 130,134, 139, 146-147,
150

основа І: 144; II: 59

панування І: 124, 175; II: 13, 77

писане й неписане І: 161-162

позитивізм див. Правовий
позитивізм

поняття І: 60-63, 79, 105-133;
II: 77; III: 191

послуги та III: 66-67

походження від влади І: 136
початок II: 54

прецедентне І: 123-129, 134

приватне див. Приватне право

природне див. Природне право

публічне див. Публічне право

ресурси та І: 110, 169

римське І: 117-120, 122, 182

родинне II: 56

розвиток І: 99-104, 117-123,
127-128, 136, 148; II: 64,
176, 181

розум і І: 43-44

свавільність і III: 125-126

свобода та І: 79-81, 123, 134-

168; II: 46, 122-126

середньовічне І: 79-80, 120-123
система норм II: 50-51

соціалізація І: 192-195; II: 124

справедливість і II: 46-52;
III: 55

стан II: 77

статутне І: 172-175, 194

суверенітет і І: 120; II: 91-92

судді та І: 124-126, 134-142,
163-167; II: 78-79, 85

сумісність у І: 149-150
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Право (продовж.)
суспільство та І: 135-138, 159,

163

сучасне І: 99-104

теорія II: 74-85

тлумачення І: 79

традиції І: 44, 79-81, 118 123

узагальнене II: 52-53

формулювання І: 159-163

функція І: 129-130; II: 54

цивільне І: 119-120, 125-126;
II: 60

ціль І: 139, 156-159; II: 29-

30, 46; III: 45

див. також Правила/норми
Правова держава/Rechtsstaat

11:67, 73, 77, 85,116, 123

Правовий позитивізм

влада та II: 190; III: 52

законодавство та II: 69-76,
. 91-92

ідеологія II: 69-74, 81-82

історичний розвиток і II: 73

концепція І: 22-23, 53, 108;
II: 69-74, 141-143

критика II: 67-69, 84-85;
III: 212

логічний III: 211

німецький II: 67-68

право та II: 67-85

природне право та І: 42;
II: 89-91; III: 212

суверенітет і II: 91-92

суддя та II: 78-79

тоталітаризм і II: 84

форми II: 70

Правосуддя І: 139-143, 165, 171;
II: ПО

Прагматизм І: 29, 37; II: 68-69

Практична доцільність і

принципи І: 85-104; II: 68

Праця
винагороди за І: 100; II: 95, 117

зарплатня І: 192; II: 110, 136;
III: 117

організована III: 171

поділ II: 152; III: 191, 196, 199,
204-205

продуктивність І: 192; III: 172

профспілки І: 193-194; II: 146,
188; III: 25, 112, 166, 172

справедливість і

несправедливість II: 130-

135

статус і II: 132-135

теорія вартості III: 207

див. також Виробництво та

споживання; Профспілки

Представницькі органи

виборці та III: 22-26, 46, 137,
160

вікові групи в III: 137-143

діяльність III: 41-43

збори І: 173, 177; 111:21-26,
53-56, 130, 133

керівництво та І: 172-175

підкорення загальним

правилам III: 21-22

поділ повноважень III: 53-56

призначення III: 38-41

пропорційність III: 141-143

розвиток III: 130-133

функції І: 20, 177-180;
III: 136-141

Прецедентне право І: 124, 127

Прибутки та збитки II: 165-166,
192; III: 90-92, 97, 105, 107

Приватне право
законодавство та І: 127

застосування II: 50

основа II: 46

позитивізм і II: 71

публічне та І: 170, 173, 180-183,
192-195; II: 71-72, 125

соціалізм і II: 72

Примус
абстрактні правила та II: 198

важливість III: 59-61

«велике суспільство» та II: 190
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виправданий III: 123, 135, 160

161, 167

державна влада та II: 153, 170,
190, 198-200; III: 59-61,
65-66, 146-147, 149

дозвіл на II: 11; III: 18

забезпечення через III: 65-66

застосування III: 157

механізм II: 16, 170

номократичне суспільство та

II: 45

оподаткування та III: 59-60

право на III: 18-19, 59

свобода та І: 87-88; II: 11

спонтанний порядок і II: 87

Принципи
добробуту II: 93

другорядності II: 18

застосування І: 164-166, 196

невтручання/laissez-faire
І: 87, 93, 100; III: 75

підвищення доходів II: 176

права І: 97-99, 164-166; II: 51

практична доцільність і І: 85-

104; II: 68

соціальної справедливості
II: 94-97

функції судді та І: 164-166

Природне право
божественне право та II: 89

власність і І: 125 126;
II: 60-61

значення І: 41-44; II: 89-90

правовий позитивізм і І: 42-43;
II: 89-91; III: 212

спонтанні порядки та І: 68-73

теорії І: 141; II: 89-91; III: 212

Причина й наслідок І: 39, 116

Прогнозування І: 36, 47-48, 69-

70,94-95,150,161,163;
II: 14-15

Прогрес II: 194; III: 205-207

Протекціонізм
власність і І: 150-154; II: 51-

61, 166-167

державний II: 199-200;
III: 74-76, 82-84, 105

закріплені права та II: 185-188

захищені сфери І: 150-154;
II: 52-61, 141, 143, 166

167; III: 133, 135-136

корпоративний III: 104-106

матеріальне становище та

II: 132-135, 185-188

монополія та III: 100-102,
108-111

права людини та II: 141-147;
III: 134-136

правила гідної поведінки та

II: 49-65, 166-167

свобода та І: 79, 85-86;
II: 141-142; III: 135-136

сподівання та І: 59, 142-154;
II: 167-169

Профспілки І: 193-194; II: 146,
188; III: 25, 112, 166, 172

Психіатрія III: 212-213

Психоаналіз І: 56

Психологія І: 56; II: 194; III: 189,
213-214

Публічне право

конституційне І: 184-186

норми II: 46, 50, 125

органи І: 187-190

організація та II: 71-72

приватне та 1:170,173,180-183,
192-195; II: 71-72, 125

субординація та І: 180; II: 125,
181

Рабство II: 120

Радіомовлення III: 65, 176

Раціоналізм
засоби І: 89

західна цивілізація та І: 89

значення І: 27

картезіанський І: 27-30

конкуренція та III: 97-99

конструктивістський І: 22-27,
33-37,54-59, 135, 161; II: 45
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Раціоналізм (продовж.)
поведінка та III: 97-99

різновиди І: 22, 89-90, 163

Реалізм І: 89-90, 94-97; III: 20

Революція І: 82, 120, 184-185;
II: 144

Ресурси
використання II: 109; III: 169

170

дільба III: 195

матеріальні III: 102-106

розподіл І: 110, 152, 169

Ризик II: 21, 138; III: 74, 76, 91-
92, 117; див. також

Ринкова економіка/
порядок

Ринкова економіка/порядок
вибір у І: 39, 88, 91; II: 20-22,

176-177

винагороди в II: 106-114, 121,
159-160; див. також

Заробітна платня

виробництво див. Виробництво
та споживання

втручання в І: 78-79; II: 172-

174; III: 169

держава та III: 85-120

добровільність у II: 198-200;
III: 68-70

доходи в II: 111-113, 132-134,
185-188; III: 117-118

загроза III: 111-116

занепад у II: 180-181

заслуги та II: 106-107, 109

110, 119, 132-135, 183

засоби й цілі в II: 103-107,
132-133, 148-157

збереження III: 205

зміни в II: 132-133; III: 116-

118

зруйнування II: 188-189;
III: 179-180

капіталізм див. Капіталізм

колективні блага в III: 61-65

конкуренція в І: 100; II: 105,
107-110, 160, 184; III: 85-

99, 105-111,201,206
механізм II: 96, 126, 132-135,

156-157, 182

незадоволення II: 93-140, 164,
171-172

незалежність людей у II: 154-

157

освіта та III: 80-82

попит і пропонування І: 95;
II: 157, 159-160, 164-166;
III: 102-108, 113-116

правила III: 200-205

природа II: 148-150

ризик у II: 167-170; III: 117

розвиток II: 108; III: 201-207

розподіл у II: 106-107, 109,
122-126,130-132,135,140,
157, 160, 166; III: 206

соціальна справедливість і

II: 101-103, 107, 118-119,
123

термін І: 93; II: 150

функціонування II: 105, 126,
158-164, 180; III: 111

ціни в див. Ціновий механізм

цінності в II: 110-114, 157,
166 167, 171; див. також

Оцінка/Ціннісне судження

Рівність

«велике суспільство» та II: 117

вигоди від І: 190-191

дискримінація та II: 188

критерій II: 94-96

матеріальна II: 118-121

можливостей II: 121-122, 174

176

претензія на II: 95-96, 150

рабство та II: 120

свавільність і III: 126-127

свобода та І: 143; II: 120

соціальна справедливість і

II: 94-95, 117-121

ставлення III: 170

судження про II: 148
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Родина/сім я І: 110; II: 20-21,
56, 175-177, 180;

Розподіл
«велике суспільство» та II: 123

держава та II: 102

добробуті II: 123, 158, 174

176, 188-189

доходів II: 123, 157, 174-176,
188

принципи II: 61

ринок II: 106, 122-126,130-132
справедливість І: 19, 152;

II: 93-140

толерантність до II: 101-103

Розрахунки II: 31-33, 38, 136

Розум
абстрактні правила та І: 54 59;

II: 24

бунт проти І: 57-59

визначення І: 28, 80

еволюція та І: 25-59;
III: 186-190

людський III: 186-190

право та І: 43-44

розвиток І: 109

тлумачення І: 43

Росія II: 98, 144

Рухоме майно І: 153

Свідомість І: 17, 37-38; II: 115

Свобода

винагороди та II: 163-164

власність і І: 151

дисципліна та III: 197-200

забезпечення І: 17; II: 168

загроза для І: 81; III: 153, 155

закон і І: 80-81, 134-168;
II: 122-126

захист І: 85-86, 92

збереження І: 85, 88; III: 158

знищення І: 87-90; II: 81,
101; III: 126

колективна II: 81

міграція та III: 173-174

негативізм і III: 155-157

обмеження І: 80, 87-88, 143;
II: 66, 125; III: 198

організація та III: 111-116

особиста/ індивідуальна І: 17,
80,85-87,93,134,143,148,
151; II: 81, 101, 111, 139,
150; III: 37-38, 126, 155,
158,201

права людини та II: 141-147

право та І: 79-81

примус і І: 87-88; II: 11

рівність і І: 143; II: 120

різновиди І: 83

соціальна справедливість і

II: 122-126, 135-140

сфера II: 54-55

див. також Вільне суспільство;
Ринкова економіка/
порядок; Спонтанний

порядок

Сертифікація III: 62, 82-84

Синоптична ілюзія І: 34

Скарги І: 137-138, 195; II: 93-

147

Складність/Складні порядки
І: 78,91,94-96,100

Слаборозвинуті країни III: 159

Соціалізм
власність і І: 152, 166; III: 180

законодавчі органи III: 47

мова І: 83; III: 163-164

мораль і II: 194-195; III: 208

небезпечність II: 154; III:

179-181

німецький І: 104, 194-195

організація та І: 83

основа II: 182

первісні інстинкти та II: 153-

154, 179, 194-195; III: 207

перерозподіл і III: 179

помилки II: 182; III: 211

поширення III: 167

право та І: 104, 165 166, 194

195; II: 85, 123-124; III: 47
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Соціалізм (продовж.)
прагматизм і І: 88-89

примус і III: 180, 208

система цінностей II: 182

соціальна справедливість і

І: 166; II: 94-95, 124, 139-
140, 181, 194-195; III: 46-

47, 163, 208

судді та І: 165-166

тоталітаризм і II: 179, 195;
III: 180-181

характеристика II: 179

Соціальна справедливість
бідність і II: 185-188

вимоги II: 107, 135
заклики до II: 136, 186-187

мораль і II: 93-97
небезпечність II: 100-101,

138-139, 178-179, 182-

185
політика та II: 97 102;

III: 21-26

поняття II: 94-97, 114-115
посилання на II: 130, 135

принципи II: 93-97

просторові межі II: 126-130

ринковий лад і II: 101-114,
188-189

рівність і II: 117-121

свобода за законом і II: 122-

126

соціалізм і II: 97-98; III: 46-
47

термін II: 99-100

тлумачення II: 93-140

турбота про III: 35

Соціобіологія III: 182-185, 204

Соціологія І: 23, 156, 159; II: 91,
153; III: 189, 211-212

Спарта II: 28

Спеціалізація, вузька І: 21-22

Сподівання
групові І: 140

законні І: 139, 150; II: 59,
132-135

захист І: 142-154; II: 59,
167-168

несправдження І: 125, 150;
11:41, 132, 137-138, 167-

169

норми поведінки та І: 150-154

розумні/обґрунтовані І: 144;
II: 59

справдження І: 125, 146, 150;
II: 167-169

судові рішення та І: 138-144,
159-160

Спонтанний порядок

абстрактність І: 65-66

властивості І: 65-67

втручання в І: 69, 78-79, 87-88;
II: 188-189

дослідження І: 63-65

еволюція та III: 190

елементи І: 66-73

контроль у І: 68-70

механізм І: 94-97

номократія та II: 27

організація та І: 19, 73-78, 81-

84; II: 27, 182-183

правила І: 46, 70-73, 75-81,
183; II: 82

примус і І: 88; II: 78, 197-199

природа та І: 67-68

прогнозування та І: 69-70,
94-97

ринку II: 148-177

розчарування в II: 171-172

справедливість у II: 49, 60-62,
101-103

судова процедура в І: 163-167

формування І: 69, 156, 158;
II: 18, 46

характер І: 19, 63-84; II: 27

Справедливість/
Несправедливість

«база» III: 192-193

важливість І: 106; II: 151

визначення II: 25, ЗО, 55 58,
94-97, 136-137; III: 162

вимоги І: 128, 161
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винагороди та II: 101-114,
117-121

віра в І: 49

глобальна II: 116

жертви II: 107

загальне право та II: 58, 136-

137

зникнення III: 153

знищення II: 181

концепція II: 27, 62, 94

критерії II: 52-69, 80, 82-83,
95, 110,111: 20, 203

лояльність і II: 195-196

людська поведінка та II: 46-49,
103-107

обгрунтування II: 28

обмеження І: 80

обопільність і II: 36

поняття І: 159-163; II: 47 49,
62,136

пошуки II: 46-92

права особистості та II: 141-

147

правила І: 180-183; II: 48 68,
151; III: 59, 129-131, 135,
144, 169-170

див. також Правила гідної
поведінки

право та II: 46-52, 55-58;
III: 54-55

праця та II: 130-135

претензії на II: 169-172, 182-

185

принципи II: 61, 93-140

природне право та II: 47

розподільна І: 19, 152; II: 93-

147, 169

соціальна див. Соціальна

справедливість
співчуття та II: 102-103

спонтанний процес і II: 49,
60-61, 101-103

тлумачення II: 36, 47, 190

характеристика І: 160; II: 46-

49, 55, 95, 99-100; III: 162

ціни та І: 192; II: 108

Стоїки II: 104

Страждання й задоволення

11:31-32, 38

Стримування/обмеження І: 80,
85, 87-88, 119, 143; II: 54-

55; див. також Державна
влада/врядування; Право;
Правила

Структури
виникнення III: 28

влади III: 148

складні III: 189-192

суспільні І: 62, 68, 71, 74-75,
78; III: 167-168, 192

Суверенітет
конституційне правління та

III: 148

конструктивізм і III: 50-53

лояльність і І: 120, 130-133;
II: 70 71

обмеження III: 37

парламентський III: 13, 15-16,
37, 125-126

право та II: 91-92

Судді
мета І: 124

нацистські II: 85

право та І: 124-129, 134-142,
159-167; II: 78-80, 85

спонтанний порядок і І: 163-

167

функції І: 125, 127-128, 134-

142, 163-167

Суди І: 120, 123, 193-194; II: 71,
74; III: 38, 145-147

Судова процедура І: 159-163,
167-168

Сумісність/послідовність/
узгодженість І: 148-149;
II: 38-44, 63, 66, 87-88

Суспільство
абстрактне III: 196, 205
вдосконалення І: 106,194
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Суспільство (продовж.)
визначення І: 74-75; II: 133,

155

відкрите II: 191-195; III: 197-

198,200; див. /па/соа/с Відкрите
суспільство

гуманістичне II: 42

держава та III: 166-169

еволюція розуму та І: 37-41;
III: 187-190

закрите II: 191-195, 197-198

інтереси II: 152

інтерпретація І: 82; II: 115

кордони в II: 46

номократичне II: 27, 61

організація та І: 73-76, 78, 82-

84,195
організм і І: 81-82

плюралістичне II: 26, 36, ISO-

154

порядок і І: 19, 26-27, 53-54,
60-63, 68-76, 78, 159,195;
II: 27

право в І: 106, 135-136, 163

164

пристосування І: 39, 164

рівність у II: 95

розміри II: 126-130, 194

розпад II: 93

складність І: 68-70, 91

структура І: 62, 68, 71, 74-75,
78; III: 167-168, 192

типи II: 26-27

цінність для II: 110-114

див. також Вільне суспільство;
Велике суспільство;
Племінне суспільство

Схеми І: 55, 61-62, 65, 67

Схильність І: 55; II: 25

Схоласти іспанські І: 141, 143

Тавтологія II: 60, 79, 83

Таксис і космос І: 60-84; II: 27,
75, 144, 151

Тварини, дослідження І: 108-112

Телеократія II: 27, 61, 151

Теорія грошей III: 76-80, 213

Термодинаміка І: 71

Технологія II: 159, 161;
III: 102-103

Тиранія І: 80, 119; II: 129, 194;
III: 154

Торгівля
баланс І: 95

користь від II: 151-152, 164-

165

обмеження III: 108-111

обмін/бартер II: 151-152, 164-

165, 167

свобода І: 96

Тоталітаризм
демократія та III: 16

загроза II: 179

німецький І: 103-104

перетворення на І: 19, 159;
II: 145-146

планування та І: 100

походження І: 58

правовий позитивізм і II: 84

розвиток І: 102-104; II: 195

система І: 19, 103; II: 111

соціалістичний III: 180-181

тенденція до І: 100, 159; II: 181;
III: 180

Традиції
абсолютизм і III: 52

вбирання І: 39

еволюційні II: 31

класичні та середньовічні
І: 118-123

конкуренція та III: 98

конституційні III: 132

культурні І: 72, 109

ліберальні III: 198

малих груп II: 101

моральні II: 101, 153; III: 207

право та І: 44, 118-123

права людини та III: 198
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правила та II: 39, 84; III: 203

прогрес і III: 203, 205-207

Узагальнення/універсалізація
можливість II: 43-44

правил II: 11-45, 81-84

процес II: 53

у праві II: 51-55

Упередження II: 113, 193; III: 99

Урядові збори III: 136-151, 158

Утилітаризм І: 23, 44, 157;
II: 29-38

Фашизм III: 180

Федерація III: 158

Фізика, порядок у І: 67-68, 70-

71

Фінанси І: 186-187; III: 70-73,
80-82, 95-96, 151-152

Формулювання норм права
І: 112-133, 140-141, 159

163

Франція І: 82 84, 92, 120, 178;
II: 123

Французька революція І: 82, 120;
II: 199

Фрейдизм III: 211-215

Функція, термін І: 53, 67

Цивілізація
блага І: 34, 87; II: 100-101

виживання III: 215

грецька І: 118-120, 134; II: 154

західна І: 17, 79, 85, 89, 120;
II: 181

підложжя І: 35, 87; II: 154;
III: 156,210

право та І: 117-123

прогрес І: 33; III: 206-207,
210

римська І: Г17-120, 182

розвиток III: 180-181

Цивільне право/закони І: 120,
125-126, 161; II: 60

Цінності
абсолютні II: 27-29

абстрактні правила та II: 27-

29

відмінності в II: 181-182

вплив на факти І: 154-156

досвід і II: 39

елементарні II: 182

засоби, цілі та II: 29

зруйнування І: 23-24; III: 211-

214

людські II: 181; III: 182-215

матеріальні II: 97

моральні II: 100-101

послуги та II: 106, 111-113,
131, 187

право та II: 56

ринок і II: 166-167

свобода та І: 80; II: 150

система II: 16, 43, 182

соціалістичні II: 182

соціальні II: 110-114; III: 209

спільна шкала II: 153, 157

термін II: 26

Ціновий механізм

визначення І: 43, 192; II: 105,
111-112

вплив II: 105

граничні витрати та III: 90-95

дискримінація III: 107- 109

конкуренція та II: 159-161;
III: 86-88,91-95, 99

монополія та III: 92-94, 100,
105-108

послуги та II: 111-113

природний І: 42-43, 110

ринкова економіка та II: 105

106,159-161,166-169;
111:91-96, 113-115,118

сигнальна функція II: 105,
159-161,165, 168-169;
III: 207

справедливість і І: 192; II: 108,
110, 117
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Ціновий механізм (продовж.)
суперечність II: 117

Чинність

визначення II: 75, 82

норм II: 75-77, 79, 82

процес надання II: 79

юридична II: 75, 78, 80, 88, 91

Шанси

трата II: 103-107, 158-164,
174-175

«добре суспільство» та II: 176-

177

доходи та II: 174-175

мир і II: 130

населення II: 20-22

рівні II: 121-122, 108-109,
174-176

Шантаж III: 25,48, 77, 103, 127

Щастя II: 30-32, 37-38, 47, 55

Юриспруденція І: 174, 183

Якісні/кількісні ознаки І: 34
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