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Abstract. Murray Newton Rothbard (1926-1995) was the main exponent
of the Austrian School of economics in the latter half of the twentieth cen-
tury, the founder of the libertarianism in the form of anarcho-capitalism.
In The Ethics of Liberty (1982), he asserted the right of total self-owner-
ship, as the only principle compatible with the „universal ethic“, the natu-
ral law what is naturally best for man.
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The Ethics of Liberty reprezintã cea mai importantã lucrare de filosofie po-
liticã a economistului Murray N. Rothbard. Elev ºi discipol al economistului
austriac Ludwig von Mises, Rothbard îmbinã teoria economicã laissez-faire a
profesorului sãu cu concepþia absolutizantã despre drepturile omului ºi res-
pingerea statului, preluate din studierea anarhiºtilor americani individualiºti din
secolul XIX, Lysander Spooner ºi Benjamin R. Tucker. Prin scrierile sale — din-
tre care amintim Man, Economy and State (1962), Power and Market (1970),
For a New Liberty: A Libertarian Manifesto (1973), The Ethics of Liberty
(1982), An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (1995) —
cât ºi prin influenþa personalã, Rothbard s-a format ca cel mai activ reprezentant
intelectual ºi principal fondator al libertarianismului modern.
Cartea lui Rothbard, exemplarã pentru filosofia politicã a autorului, argumen-

teazã consistent ºi dezvoltã sistematic idei expuse fragmentar în douã cãrþi
populare printre libertarieni: For a New Liberty: A Libertarian Manifesto (1973)
ºi Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays (1974), în care
autorul schiþeazã principalele repere teoretice ale unei teorii etice a libertãþii ºi
expune crezul sãu politic — anarho-capitalismul.
Aceastã lucrare sintetizeazã mai multe tradiþii intelectuale pe care Rothbard

le-a preluat ºi integrat într-un sistem interdisciplinar de gândire. Astfel, gãsim în
aceastã operã influenþa teoreticienilor dreptului natural (J. Locke, H. Grotius, S.
Pufendorf) ideile anarhiºtilor individualiºti din secolul XIX — Lysander
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Spooner ºi Benjamin Tucker, filosofia pieþii libere a ªcolii Austriece de Econo-
mie (în special praxeologia lui Ludwig von Mises), influenþa economistului
belgian Gustave de Molinari (privind economia politicã a producþiei de securi-
tate), tradiþia radicalismului american individualist (T. Jefferson).
Pentru a înþelege în mod corect influenþa mediului cultural ºi politic asupra

conþinutului ideatic ºi receptãrii acestei lucrãri este necesar un scurt excurs isto-
ric. Anii ’50 ºi ’60 au fost marcaþi de un declin al valorilor liberale ºi de domi-
naþia intelectualã a valorilor statului bunãstãrii. Abia începutul anilor ’80, ce va
marca eºecul programelor bazate pe intervenþionismul statal ºi colapsul econo-
mic al þãrilor din blocul socialist, va modifica semnificativ percepþia publicã
asupra problemelor politice. În planul practic al politicii, aceastã mutaþie de
valori a avut drept rezultat victoriile electorale ale Noii Drepte în SUA ºi Marea
Britanie. În plan teoretic, ea a dus la recunoaºterea deplinã a importanþei unor
autori precum Isaiah Berlin, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises sau Milton
Friedman, însoþitã de o tot mai pronunþatã aderenþã la valorile liberale.
Apariþia în 1982 a lucrãrii The Ethics of Liberty se situeazã într-o perioadã de

resurecþie a filosofiei politice în general, a liberalismului ºi libertarianismului în
special. Este o perioadã ce a fost precedatã de apariþia unor cãrþi fundamentale
pentru filosofia politicã, teoria economicã ºi teoria dreptului ce vor genera dez-
bateri teoretice de anvergurã. De asemenea, anii ’70 marcheazã o dezvoltare în
plan teoretic, dar ºi politic a libertarianismului. Rothbard se va implica activ în
consolidarea politicã a miºcãrii libertariene, fondând în 1971 The Libertarian
Party, un partid ce va ajunge relativ repede (1978) unul dintre cele mai dinamice
partide „minore“ americane, iar Rothbard, mentorul recunoscut al acestei miº-
cãri. Începând din 1977, Rothbard va edita Journal of Libertarian Studies, ce va
deveni un important forum de dezbatere ºi propagare a teoriilor libertariene, iar
în 1982 va fi unul din fondatorii Institutului Ludwig von Mises din Auburn,
Alabama, cel mai influent think-tank misesian.
În The Ethics of Liberty, Rothbard realizeazã o sintezã între dreptul natural

lockean ºi capitalismul de tip laissez-faire eliberat de concepþia statului minimal,
prin intermediul unei teorii a drepturilor de proprietate, din perspectiva indivi-
dualismului metodologic profesat de von Mises ºi ªcoala Austriacã de Eco-
nomie.
Cartea este compusã din treizeci de capitole, grupate în cinci pãrþi. Prima

parte explicã principiile dreptului naturale ce animã întreaga operã, fãrã a se con-
stitui într-o argumentare amplã în favoarea acestora, iar partea a doua, intitulatã
A Theory of Liberty, constituie substanþa însãºi a operei (conþine douãzeci de
capitole), conturând teoria eticã despre libertate a autorului ºi schiþând cadrul
conceptual al dreptului libertarian1. Punctul cheie al teoriei libertãþii îl constituie
analiza ºi stabilirea drepturilor de proprietate privatã, teoria libertãþii devenind
„o analizã a ce poate fi considerat drepturi de proprietate ºi deci ce anume poate
fi considerat delict“2.
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Partea a III-a, intitulatã The State versus Liberty, prezintã sintetic concepþia
autorului despre stat ca fiind, prin însãºi natura sa, inamicul inerent al libertãþii
individuale.
Partea a IV-a, Modern Alternative Theories of Liberty, se ocupã de princi-

palele teorii ce au încercat sã edifice o filosofie politicã a libertãþii: cele ale lui
Mises, Hayek, Berlin ºi Nozick. Fãrã a se concentra asupra întregii opere a auto-
rilor respectivi, Rothbard analizeazã ºi criticã aspectele care, în opinia lui, nu
sunt conforme cu o teorie sistematicã a libertãþii. Gãsim aici consideraþii asupra
obiectivitãþii în teoria misesianã, critica conceptului de „libertate negativã“ a lui
Berlin, o analizã detaliatã a conceptului de „coerciþie“ promovat de Hayek ºi
critica severã a teoriei privind „statul minimal“ a lui Nozick. Ultima parte con-
þine schiþate principalele aspecte ale strategiei de reformare radicalã a sistemului
socio-politic în scopul realizãrii unei lumi a libertãþii, întruchipate de idealul
unei societãþi libertariene.
Cele mai importante concepte analizate în aceastã carte, corelate cu cel de

„libertate“, sunt cele de „raþiune“, „drepturi naturale“, „proprietate“, „drepturi de
proprietate“, „eticã“. Lumea, susþine Rothbard, este formatã din miriade de
lucruri sau entitãþi observabile ºi nu dintr-o singurã entitate. Toate aceste entitãþi
posedã diferite atribute, deci au naturi diferite. Astfel, toate lucrurile care existã
au o naturã a lor ºi, deoarece existã, ºi omul posedã o naturã proprie. Natura
umanã, ca ºi natura oricãrui alt lucru, este obiectivã ºi cognoscibilã, fiind des-
chisã examinãrii raþionale. Raþiunea poate descoperi ceea ce este ºi nu este com-
patibil cu natura umanã, precum ºi modul în care ar trebui trataþi oamenii, în vir-
tutea naturii lor.
În viziunea lui Rothbard, ce urmeazã tradiþia aristotelico-tomistã, raþiunea

este o facultate privilegiatã. Ea nu poate fi redusã la rolul de „simplã sclavã a
pasiunilor, limitatã la strãdaniile de a descoperi mijloacele de a atinge scopuri
fixate arbitrar. Cãci chiar ºi scopurile sunt selectate prin utilizarea raþiunii; iar
«dreapta raþiune» îi dicteazã omului atât scopurile adecvate, cât ºi mijloacele de
a le atinge“3. Raþiunea este instrumentul cu care omul — Crusoe — descoperã
faptul primordial al libertãþii sale — libertatea de alegere, voinþa sa liberã — ºi
faptul natural al controlului asupra corpului ºi acþiunilor sale, adicã dreptul natu-
ral de proprietate asupra corpului ºi minþii sale.
Rothbard argumenteazã, urmându-l pe Leo Strauss, cã dreptul natural ºi nu

pozitivismul, care exacerbeazã obiectivitatea teoriilor ºtiinþifice ºi distincþia din-
tre fapte ºi valori, este doctrina raþionalã pe care se poate fundamenta o eticã,
pentru cã raþiunea, în perspectiva pozitivismului, ne spune ce mijloace ne con-
duc la anumite scopuri, dar nu ne poate spune ce scopuri pot fi preferate altora.
Dreptul natural, susþine Rothbard, stabileºte ce scopuri se aflã în armonie cu
natura umanã ºi trebuie deci urmãrite de om4.
Cruciale pentru o societate liberã, în viziunea rothbardianã, sunt definiþiile

libertãþii ºi proprietãþii. Libertarienii cei mai intransigenþi — Rothbard fiind
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reprezentativ în acest sens — identificã libertatea cu protejarea tuturor oame-
nilor ºi a avutului lor faþã de încãlcãri ale drepturilor naturale. Limitele libertãþii
legitime sunt trasate, în aceastã accepþie, de drepturile noastre naturale ºi cel mai
bine este ca ele sã fie înþelese în termeni de proprietate. Aceasta înseamnã cã
dreptul la libertate este una din consecinþele faptului cã individul, ca persoanã,
îºi aparþine ºi nu este sclavul, total sau parþial, al altcuiva. Autorul defineºte li-
bertatea ca absenþã a agresiunii asupra persoanei sau a proprietãþii legitim deþi-
nute. Proprietatea este sinonimã cu controlul asupra resurselor, iar proprietatea
legitimã (legitimate ownership) este definitã drept controlul asupra resurselor ce
sunt fie inalienabile de persoana cuiva (de exemplu, corpul sãu), fie apropriate
originar (homesteaded), adicã preluate din starea de naturã ºi transformate prin
muncã.
Fundamentele pe care se sprijinã întregul edificiu al eticii rothbardiene sunt

principiul proprietãþii asupra propriei persoane (self-ownership) ºi cel al apro-
prierii originare (homesteading) sau „primul utilizator, primul proprietar“. Prin
intermediul acestor principii — ºi aducând o serie de corecþii concepþiei loc-
keene — Rothbard construieºte o teorie a drepturilor de proprietate ºi o teorie a
contractelor.
Teoria rothbardianã a proprietãþii are ca punct de plecare o concepþie obiec-

tivã ºi cognitivistã asupra eticii; altfel spus, teza fundamentalã este aceea cã
existã drepturi morale de proprietate, individuale ºi absolute, ºi cã aceste drep-
turi pot fi identificate prin apel la un standard moral obiectiv: „natura umanã“.
Conform acestei teorii, orice om are dreptul de posesiune exclusivã asupra pro-
priului corp. El poate sã-ºi foloseascã corpul aºa cum doreºte cât timp nu limi-
teazã dreptul altei persoane de a-ºi folosi corpul propriu. De asemenea, orice
individ are un drept exclusiv asupra resurselor apropriate originar sau dobândite
în mod legitim. Dreptul de posesiune exclusivã asupra propriului corp include ºi
dreptul de a încheia contracte voluntare, bazate pe respectarea mutualã a dreptu-
rilor de proprietate. Orice relaþie noncontractualã ºi nonvoluntarã constituie prin
definiþie agresiune.
Argumentul libertarian în favoarea acestei poziþii este faptul cã drepturile de

proprietate sunt stabilite prin referire la o legãturã obiectivã între posesor ºi
obiectul posedat, posesorul fiind cel care a produs acel corp („a produce“ = „a
modifica un lucru natural conform unui plan, a transforma natura“) ºi tot el a fost
primul ocupant5.
Spre deosebire de corpuri, care au întotdeauna un proprietar natural, toate

celelalte resurse pot, la un moment determinat, sã nu fie deþinute de nimeni. Ele
devin proprietatea cuiva prin apropriere originarã (homesteading), adicã atunci
când li se dã prima datã o utilizare. Ulterior momentului aproprierii originare,
oricine ar încerca sã le utilizeze fãrã acordul celui care le-a apropriat (homes-
teader) ar comite o agresiune. Pentru a rezuma, „acest sistem se bazeazã pe ideea
cã, pentru a fi nonagresive, revendicãrile privitoare la proprietate trebuie sã fie
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susþinute de faptul «obiectiv» al aproprierii originare, al posesiunii anterioare
sau al unei relaþii contractuale mutual avantajoase“6. Funcþia proprietãþii este,
prin urmare, aceea de a evita posibilele conflicte datorate raritãþii bunurilor
(scarcity), prin atribuirea unor drepturi de proprietate exclusivã, Rothbard insis-
tând asupra dreptului de a exclude ca un corolar logic al proprietãþii private.
Prin caracterul sãu deontologist, presupunând existenþa unor drepturi morale

de proprietate absolute, teoria rothbardianã a proprietãþii se diferenþiazã de teo-
riile instrumentaliste, fondate pe presupoziþia cã nu existã standarde etice abso-
lute, deci nici drepturi absolute, ci doar sisteme alternative de repartizare a drep-
turilor de proprietate. Aceste teorii — elaborate de economiºtii Ronald Coase,
Harold Demsetz, ArmenAlchian, membri al ªcolii de la Chicago— promoveazã
o accepþie utilitaristã a dreptului de proprietate, respingând conotaþiile nor-
mative ale acestuia. Singura justificare ce poate fi datã proprietãþii private, în
accepþia acestor teoreticieni, este cã ea constituie cel mai eficientmod de alocare
a resurselor, iar determinarea proprietãþii private devine dependentã de consi-
derente cost-beneficiu. Fiecare din cele douã teorii ale drepturilor de proprietate
(property rights) scoate în evidenþã un element esenþial al proprietãþii private, ºi
anume facultatea de excludere. Titularul unei proprietãþi private are dreptul de a-
i exclude pe alþii de la folosinþa sau beneficiile ei, chiar dacã el însuºi este supus
unei reglementãri privitoare la utilizãrile pe care le poate da respectivei proprie-
tãþi ºi chiar dacã aceastã excludere nu este completã.
Rothbard insistã pe aspectul normativ al dreptului de proprietate. Nu apãrarea

proprietãþii private în sine este esenþa unei etici a libertãþii, cãci acest lucru ar
legitima ºi dreptul de proprietate al agresorului; esenþialã este perceperea acestei
noþiuni prin prisma dihotomiei legitim-nelegitim7. Aceastã clarificare normativã
conduce la considerarea statului ca ilegitim ºi agresor prin însãºi natura sa.
Anarhismul lui Rothbard porneºte de la definirea statului ca organizaþie ce-ºi

obþine veniturile prin coerciþie (impozitare) ºi deþine monopolul exercitãrii forþei
asupra unui teritoriu. Ambele activitãþi esenþiale ale statului reprezintã o agre-
siune la adresa dreptului legitim de proprietate privatã al indivizilor pentru cã
impozitarea este de fapt un furt generalizat, iar monopolul jurisdicþiei împiedicã
libera competiþie pentru servicii de protecþie ºi judiciare8. Deþinerea proprietãþii
private implicã dreptul proprietarului la jurisdicþie exclusivã în ceea ce priveºte
obiectul proprietãþii. Niciun proprietar nu poate renunþa la acest drept, iar fiecare
poate contracta liber în vederea suplimentãrii protecþiei proprietãþii sale. Pentru
a satisface cererea unor astfel de servicii este necesarã existenþa unor agenþii pri-
vate specializate ºi a unor tribunale care sã ofere servicii de protecþie ºi judiciare.
Monopolul exercitat de stat în sfera serviciilor de acest tip este criticat de

Rothbard pe considerente morale (statul exercitã în fapt o expropriere erijându-se
în pretins protector al subiecþilor sãi) ºi de eficienþã (calitatea protecþiei ºi a jus-
tiþiei oferite de stat se diminueazã continuu, iar costurile cresc9.
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Rothbard criticã sever soluþia clasicã liberalã a „statului minimal“ ºi a „gu-
vernãrii limitate“, argumentând cã orice stat minimal are tendinþa inerentã de a
deveni maximal, iar sistemul de garanþii constituþionale nu poate fi eficace în a
stopa aceastã tendinþã câtã vreme tribunalele ºi judecãtorii aparþin statului. Câtã
vreme statul deþine monopolul serviciilor de protecþie ºi judiciare, va fi tentat sã
colecteze din ce în ce mai multe impozite ºi sã-ºi extindã domeniul de juris-
dicþie10. Statul este un sistem ilegal ºi prin natura sa (impozitare ºi monopol al
protecþiei) îºi încalcã propriile legi; singura soluþie viabilã este, în consecinþã,
eliminarea statului în întregul sãu ºi crearea unei pieþe libere a serviciilor de
securitate ºi judiciare.
Teoria rothbardianã a proprietãþii reprezintã fundamentul teoretic pentru o

teorie a contractelor — bazatã pe ideea transferului titlurilor de proprietate — ce
eliminã inconsistenþele efectelor teoriei contractului-ca-presiune. Teoria drep-
turilor de proprietate se completeazã în mod necesar cu o teorie a pedepselor ce
are în centrul sãu principiul proporþionalitãþii pedepsei (lex talionis).
Ideile prezentate aici ilustreazã în mod clar situarea autorului printre promo-

torii marcanþi ai anarho-capitalismului ºi distanþarea teoreticã neechivocã de
minarhismul promovat de Robert Nozick.
Apariþia acestei cãrþi a marcat un moment de clarificare conceptualã ºi funda-

mentare teoreticã în cadrul liberalismului. Este, în acelaºi timp, opera care con-
ferã dimensiuni sistematice individualismului anarhist al lui Rothbard, prin inte-
grarea teoriilor proprietãþii ºi contractelor cu etica libertãþii individuale din per-
spectiva anarho-capitalismului.
Reacþiile generate iniþial în mediul academic de apariþia acestei opere au fost

considerabil diferite de cele provocate de apariþia în 1974 a cãrþii lui Robert
Nozick Anarchy, State and Utopia. Spre deosebire de cartea lui Nozick, care a
generat aprinse dezbateri, având un succes fulminant ºi devenind, în scurt timp,
o referinþã esenþialã a libertarianismului, The Ethics of Liberty a avut, la apariþie,
un impact considerabil mai modest, atrãgând în micã mãsurã atenþia mediului
academic. Astfel, în afara cercurilor libertariene, unde a generat controverse (re-
flectate în special în The Journal of Libertarian Studies), establishment-ul aca-
demic s-a mulþumit fie s-o critice destructiv în ansamblu, fie s-o ignore11.
Aceastã atitudine de respingere este rezultatul mai multor factori, dintre care

un rol esenþial a jucat personalitatea lui Rothbard, concluziile radicale ale cãrþii
sale, stilul ºi metoda folosite.
Rothbard îºi câºtigase, cu mult înainte de apariþia acestei opere, reputaþia

unui gânditor nonconformist, cu o personalitate puternicã, profesând idei con-
trare orientãrii generale a mediului academic (mainstream), care i-au atras o
oarecare „izolare“ ºi perceperea sa ca un intelectual „intolerant“. De asemenea,
implicarea sa extrem de activã în politicã, ca fondator ºi ideolog al The Liberta-
rian Party, au contribuit la crearea acestei imagini. Rolul decisiv l-a jucat însã
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radicalismul ideilor expuse în operele sale anterioare — sã amintim doar Power
and Market ºi incisivul For a New Liberty — radicalism ce se regãseºte fun-
damentat substanþial în The Ethics of Liberty. Astfel, anarhismul profesat de
Rothbard, pledoaria pentru capitalismul de tip laissez-faire ºi economia pro-
ducþiei de securitate, cât ºi ideile sale secesioniste i-au atras reacþii virulente din
partea susþinãtorilor welfare-state-ului; consecinþele sociale ale aplicãrii
consecvente a principiului self-ownership ºi a teoriei drepturilor de proprietate
— respingerea egalitarismului, susþinerea legitimitãþii avortului ºi poziþia în
privinþa drepturilor pãrinþilor ºi copiilor — au suscitat reacþii dure din partea
conservatorilor ºi chiar din partea unora dintre libertarieni. Trebuie menþionate,
de asemenea, premisele teoretice — teoria dreptului natural — puternic contes-
tate de majoritatea filosofilor contemporani ai politicii ºi argumentarea folositã
de Rothbard — metoda axiomatic-deductivã, pe filiera aristotelico-tomistã,
consideratã de unii „desuetã“.
Ne putem explica, în acest fel, dar ºi pe considerente stilistice, succesul cãrþii

lui Nozick, faptul cã provocãrile lansate de acest text, argumentarea uneori com-
plicatã ºi paradoxalã au prevalat în faþa unei construcþii sistematice, elaboratã
pas cu pas, dar care lãsa impresia unei gândiri ce nu oferã alternative („knock-
down arguments“, în terminologia lui Nozick), rigidã, sugerând absolutism inte-
lectual ºi intoleranþã.
Receptarea ulterioarã a operei rothbardiene s-a desfãºurat însã într-o manierã

diferitã. Astfel, ea va exercita o influenþã semnificativã asupra publicului larg,
fiind receptatã favorabil de mediile socio-profesionale americane, nemulþumite
de ineficienþa instituþiilor guvernamentale ºi care aderaserã la valorile radicale
individualiste. Expresie a unei influenþe propagate lent dar durabil12, cartea nu a
mai putut fi neglijatã de mediul academic, atrãgând atenþia comentatorilor
consacraþi (N.P. Barry, 1986), dar, în ansamblu, reacþia mediilor academice a fost
reticentã ºi uneori chiar ostilã.
Recunoaºterea largã de care se bucurã aceastã operã în cadrul miºcãrii liber-

tariene a depãºit treptat graniþele S.U.A. Astfel, în 1991 apare ediþia francezã, în
1995 ediþia spaniolã, iar în 1996 ediþia italianã. Cartea va fi reeditatã în 1998 la
New York University Press, cu o nouã introducere, datoratã profesorului Hans-
Hermann Hoppe.
Teoria expusã de Rothbard a fost primitã pozitiv de unii comentatori, apre-

ciindu-se contribuþia adusã modului de înþelegere a statului13, critica modului
colectivist de distribuþie a resurselor ºi elaborarea unei teorii a proprietãþii14, cât
ºi încercarea de a fundamenta o eticã a libertãþii individuale. Resurecþia liberalis-
mului a determinat ºi o serie de critici severe, atât din partea social-democraþilor,
apãrãtori ai intervenþionismului statal, cât mai ales din direcþia comunitarieni-
lor15 ºi conservatorilor. Aceste abordãri nu vor ocoli nici anarhismul indivi-
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dualist profesat de Rothbard. Comunitarienii vor reproºa libertarienilor inexis-
tenþa drepturilor naturale, abstractizarea sinelui ºi accentul exagerat pus pe indi-
vid în detrimentul ideii de societate, iar filosofii conservatori vor ataca premisele
individualiste ºi anarhismul.
Criticile recente s-au structurat pe câteva coordonate bine definite. Acestea

au vizat în special modul de reprezentare a drepturilor naturale16, teza reducerii
complexitãþii economiei de piaþã la mecanismele schimbului ºi pretenþia
funcþionãrii eficiente a pieþei în raport cu instituþiile statului17, concepþia despre
stat, bazatã pe o metaforã „inadecvatã“ a „drepturilor ca ziduri“18.
Opera lui Rothbard a constituit punctul de plecare pentru dezvoltãrile ulte-

rioare ale teoriilor libertariene ale proprietãþii (Hans-Hermann Hoppe, Walter
Block), dreptului libertarian (Stephan N. Kinsella, B.L. Benson, Y. Maltsev),
economiei serviciilor de protecþie ºi judiciare (W.C. Wooldridge, B.L. Benson,
D.M. Hart). De asemenea, influenþa rothbardianã este prezentã la teoreticieni
libertarieni ai eticii (Alan Gewirth, Roger Pilon, A. de Jasay) ºi ai economiei
(Walter Block, Joseph T. Salerno, Ralph Raico).

The Ethics of Liberty reprezintã astãzi o referinþã clasicã în peisajul intelec-
tual polimorf al libertarianismului contemporan ºi o grilã necesarã pentru înþele-
gerea dinamicii acestui curent de gândire. (D.P.)
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