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Wstêp do wydania polskiego

Przez udostêpnienie Pañstwu niniejszej ksi¹¿ki w jêzyku pol-
skim, staramy siê przypomnieæ o najwiêkszym kapitale i bogac-
twie ka¿dego kraju, jakim jest jego ludnoœæ. Ksi¹¿ka jest szczegól-
nie interesuj¹ca przez to, ¿e czêœæ zamieszczonych w niej artyku-
³ów i esejów, napisana zosta³a g³ównie z perspektywy sytuacji
w Indiach, jednym z najludniejszych pañstw œwiata; tym niemniej
sytuacja ta odnosi siê do ca³ego œwiata.

Autorzy owych tekstów, aczkolwiek ukazuj¹ rozwój mate-
rialny ró¿nych krajów jako proporcjonalny do przyrostu liczby
ludnoœci, wskazuj¹ te¿ na niektóre uwarunkowania rozwoju
i pomna¿ania owego bogactwa. Jednym z podstawowych warun-
ków pomyœlnego rozwoju jest wolnoœæ, a szczególnie wolnoœæ
dzia³alnoœci gospodarczej oraz wiedza.

Z naszej (PAFERE) strony pragniemy dodaæ, ¿e innym pod-
stawowym warunkiem jest moralnoœæ ludzi.

Aczkolwiek ludzie ka¿dego kraju s¹ jego najwiêkszym bo-
gactwem, to oczywiœcie bogactwo to w proporcji do liczby lud-
noœci danego kraju jest ró¿ne w ró¿nych krajach. Im ta ludnoœæ
jest bardziej moralna, wolna, przedsiêbiorcza, ¿¹dna wiedzy, pra-
cowita, oszczêdna, odpowiedzialna… tym wiêksze bogactwo sob¹
reprezentuje.

Poza faktami i rozwa¿aniami na tematy demograficzne, go-
spodarcze, i sprawy z nimi zwi¹zane, znajd¹ Pañstwo w tej ksi¹¿-
ce, ró¿ne wartoœciowe myœli i uwagi na tematy pokrewne jak na
przyk³ad: „Jeœli pañstwo rozdaje coœ za darmo, to tego czegoœ
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zaczyna ogólnie brakowaæ”;  „Z ¿yj¹cych na ziemi stworzeñ, tyl-
ko cz³owiek handluje”; „Jeœli chodzi o kwestiê wyginiêcia gatun-
ków, nigdy nie dotyczy to tych, które znajduj¹ swoje miejsce
w gospodarce rynkowej. Dlatego te¿ kurczaki, kozy i œwinie prze-
¿y³y, podczas gdy tygrysy nie”.

Tê ciekaw¹ ksi¹¿kê niew¹tpliwie warto przeczytaæ dla po-
równania faktów z dotychczasow¹ w³asn¹ wiedz¹ a przede wszyst-
kim celem poszerzania swych horyzontów myœlowych.

¯yjemy obecnie w czasach, gdy próbuje siê przestraszyæ lu-
dzi, ¿e ich dzia³alnoœæ i aktywnoœæ, g³ównie ekonomiczna, jest
zagro¿eniem dla nich samych. ¯e grozi nam przeludnienie, ¿e
koñcz¹ siê zasoby naturalne i z tego powodu organizacje miê-
dzynarodowe musz¹ wprowadzaæ tzw. politykê ludnoœciow¹ czy
te¿ kontrolê urodzeñ oraz ograniczenia w handlu miêdzynaro-
dowym. Jak wynika z tekstów zamieszczonych w ksi¹¿ce Lud-
noœæ. Najwiêksze bogactwo œwiata, mamy na niwie demogra-
ficznej do czynienia z sofizmatami i paradygmatami podobnymi
do tych, które s¹ wszechobecne w ¿yciu gospodarczym. Coraz
czêstsze straszenie ludzi na ca³ym œwiecie apokalips¹ w zwi¹zku
ze wzrostem ludnoœci, sk³oni³o Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê
Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego do udostêpnienia tej p³yn¹-
cej pod pr¹d obecnym modom intelektualnym ksi¹¿ki.

Mamy nadziejê, ¿e jej pojawienie siê na polskim rynku po-
zwoli lepiej zrozumieæ obecne kwestie demograficzne, a poœred-
nio równie¿ ekonomiczne. Okazuje siê bowiem – co udowad-
niaj¹ na dalszych kartach tej ksi¹¿ki wybitni ekonomiœci i demo-
grafowie – ¿e obie dziedziny s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, i s¹
wzajemnie od siebie zale¿ne. ¯ywimy równie¿ nadziejê, ¿e kolej-
na publikacja Fundacji PAFERE przyczyni siê do otwartej deba-
ty publicznej na temat kwestii demograficznych i ekonomicz-
nych oraz przyczyn bogacenia siê poszczególnych narodów.

 Jan Micha³ Ma³ek
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Podziêkowania

Jesteœmy niezmiernie wdziêczni wszystkim autorom oraz ich
wydawcom za mo¿liwoœæ opublikowania wybranych tekstów,
z korzyœci¹ dla czytelników na ca³ym œwiecie.

Z przyjemnoœci¹ publikujemy wyk³ad Juliana L. Simona
„Wiêcej ludzi, wiêkszy dobrobyt, czystsze œrodowisko, dostatek
zasobów naturalnych”, który zosta³ zaprezentowany w 1997 roku
na Warsztatach Wolnoœciowych zorganizowanych przez Liber-
ty Institute.

Jesteœmy równie¿ wdziêczni Pani Profesor Ricie Simon, ¿onie
Juliana L. Simona, za pozwolenie na zamieszczenie w tym zbio-
rze tak¿e trzech innych jego artyku³ów. By³y one opublikowane
w dzienniku „Society” (1991), „The American Economist” (1996)
oraz w ksi¹¿ce Juliana L. Simona Population Matters (1993).

Lord Peter T. Bauer oraz Harvester Wheatsheaf z Wiel-
kiej Brytanii, z oddzia³u Simon & Schuster International
Group, zgodzili siê na opublikowanie swojego tekstu „Po-
pulacja, dobrobyt  i rozwój: rozwiane obawy”, pochodz¹-
cego z ich ksi¹¿ki Granica rozwoju: szkice o ekonomii sto-
sowanej (The Development Frontier: Essays in Applied
Economics, 1991).

Tekst Deepaka Lala „Populacja i d³ugoterminowy wzrost
ekonomiczny w Indiach”, zamieszczony w „The Economic Affa-
irs” (1989), zosta³ uzupe³niony przez autora i przedrukowany za
pozwoleniem londyñskiego Institute of Economic Affairs.
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Dziennik internetowy „First Things” (www.firstthings.com)
wyrazi³ zgodê na przedrukowanie tekstu Nicholasa Eberstadta
„Polityka demograficzna: ideologia w roli nauki” (1994). Arty-
ku³ zosta³ zaktualizowany w 1996 roku.

Pragniemy tak¿e podziêkowaæ Sauvikowi Chakravertiemu
za przekazanie oryginalnego i prowokuj¹cego tekstu oraz za sta-
³e popêdzanie nas do wydania tego zbioru szkiców o ludnoœci.
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Autorzy

Peter T. Bauer (1915-2002) by³ honorowym profesorem
ekonomii London School of Economics oraz cz³onkiem Brytyj-
skiej Izby Lordów. Jako jeden z nielicznych naukowców udowad-
nia³, ¿e „eksplozja demograficzna œwiata w XX wieku” jest jednym
z najwiêkszych b³ogos³awieñstw ludzkoœci, a nie katastrof.

Sauvik Chakraverti jest publicyst¹, autorem Antidota.
Essays Against the Socialism Indian State, zastêpc¹ redaktora
naczelnego ukazuj¹cego siê w New Delhi „The Economic Times”.
W 2002 roku otrzyma³ presti¿ow¹ Nagrodê im. Frédérica Ba-
stiata przyznawan¹ dziennikarzom przez brytyjski Internatio-
nal Policy Network (IPN).

Nicholas Eberstadt jest œwiatowej s³awy demografem,
wyk³adowc¹ waszyngtoñskiego American Enterprise Institute
oraz cz³onkiem Harvard Center for Population and Development
Studies.

Deepak Lal jest profesorem Studium Rozwoju Miêdzyna-
rodowego Jakuba S. Colemana na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Los Angeles.

Barun S. Mitra jest pisarzem i publicyst¹ oraz jednym
z za³o¿ycieli Liberty Institute w New Delhi (www.libertyindia.org).
W 2001 roku otrzyma³ presti¿ow¹ Nagrodê im. sir Antony’ego
Fishera w³aœnie za publikacjê ksi¹¿ki o ludnoœci.
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Ken Schoolland jest profesorem ekonomii i nauk politycz-
nych na Hawaii Pacific University w Honolulu. Wchodzi w sk³ad
Rady Nadzorczej Miêdzynarodowego Towa-rzystwa Wolnoœci
Jednostki (ISIL), a tak¿e jest cz³onkiem rady organizacji Stu-
denci i Swoboda Przedsiêbiorczoœci. Od 2008 roku jest cz³on-
kiem Mont Pelerin Society. Jego ksi¹¿ka Przygody Jonatana
zosta³a przet³umaczona na niemal 50 jêzyków na ca³ym œwiecie.
W 2009 roku prof. Schoolland goœci³ w Polsce na zaproszenie
Fundacji PAFERE i Wydawnictwa Aspekt.

Julian L. Simon (1932-1998) by³ profesorem Studiów
Administracji i Zarz¹dzania na Uniwersytecie Maryland w Col-
lege Park. Przyczyni³ siê do powo³ania Liberty Institute i by³
cz³onkiem Zespo³u Doradców Instytutu.
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Wstêp
(do wydania indyjskiego)

Barun S. Mitra

W XX wieku byliœmy œwiadkami niespotykanych dot¹d zmian
demograficznych. Po raz pierwszy w historii, liczba ludnoœci
œwiata w ci¹gu jednego wieku wzros³a niemal czterokrotnie:
z oko³o 1,5 miliarda w 1901 roku, do oko³o 6 miliardów
w chwili obecnej. Liczba mieszkañców Indii na pocz¹tku XX wie-
ku wynosi³a 283 miliony, natomiast w maju 2000 roku przekro-
czy³a miliard ludzi. Jest to wynik tym bardziej znacz¹cy, ¿e
w latach dwudziestych w Indiach, na skutek biedy, nast¹pi³ nie-
znaczny spadek liczby ludnoœci.

W szerszej perspektywie wydawaæ siê mo¿e, ¿e cz³owiekowi
udaje siê pokonywaæ œmieræ i biedê, które nieustannie towarzy-
szy³y jego przodkom. WskaŸniki umieralnoœci dzieci spad³y, spo-
dziewana d³ugoœæ ¿ycia podwoi³a siê lub potroi³a i w rezultacie
wiêcej ludzi ni¿ kiedykolwiek wczeœniej mo¿e siê cieszyæ ziem-
skim ¿yciem.

Tymczasem, nie widaæ prawie ¿adnych oznak radoœci. To
zdumiewaj¹ce, ¿e takie osi¹gniêcie przechodzi zupe³nie niezau-
wa¿one. Zamiast tego, s³yszymy tylko, ¿e planeta jest na skraju
katastrofy, a przyczyn¹ takiego stanu jest wci¹¿ rosn¹ca liczba
ludzi.

Na ironiê zakrawa fakt, ¿e wielu dzia³aczy na rzecz ochrony
œrodowiska, za wskaŸnik o wiele bardziej pozytywny uwa¿a
wzrost liczby chronionych gatunków zwierz¹t, ani¿eli tak ogrom-
ny wzrost liczby ludnoœci – bêd¹cy ich zdaniem – zwiastunem
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katastrofy ekologicznej. Tak¿e wielu ekonomistów zazwyczaj
postrzega wzrost produkcji stali lub narodziny dodatkowego cie-
laka, jako pozytywny wk³ad do Produktu Krajowego Brutto, ale
za to narodziny kolejnego cz³owieka maj¹ ich zdaniem negatyw-
ny wp³yw na wzrost PKB. Tymczasem, owe dziecko mo¿e staæ
siê w przysz³oœci Tagorem lub Einsteinem. Mo¿e te¿ zostaæ przed-
siêbiorc¹, który za³o¿y walcowniê stali, czy rolnikiem, który
uprawia swoj¹ ziemiê i ¿ywi byd³o, by przynosi³o mu wiêksze
dochody, czy wreszcie mo¿e byæ pracownikiem, który dok³ada
starañ, by zwiêkszaæ swoj¹ produktywnoœæ. I to w³aœnie od tego
ludzkiego potencja³u zale¿y przysz³oœæ ca³ej ludzkoœci.

Julian L. Simon

Ksi¹¿ka ta jest dedykowana cz³owiekowi, który myœla³ ina-
czej – Julianowi L. Simonowi. Rozumia³ on, ¿e ludzkoœæ p³aci³a
przez wiele wieków ogromn¹ cenê, gdy ca³kowita liczba ludnoœci
pozostawa³a na sta³ym poziomie kilku milionów, a spodziewana
d³ugoœæ ¿ycia wynosi³a oko³o dwudziestu lat. To uczyni³o go
œwiadomym prawdziwych mo¿liwoœci cz³owieka i pozwoli³o mu
przezwyciê¿yæ tak wielkie przeciwnoœci.

Simon przyczyni³ siê do obalenia króluj¹cego przez wieki mal-
tuzjañskiego mitu, który straszy nas, ¿e liczebny rozwój ludzkoœci
wprost po¿era planetê i prowadzi do g³odu i œmierci cywilizacji,
jak¹ znamy. Liczba mieszkañców Ziemi, prawie niezmienna przez
tysi¹ce lat, nagle w XX wieku potroi³a siê. Jednoczeœnie œwiatowa
produkcja dóbr na osobê wzros³a w tym okresie czterokrotnie,
a jakoœæ ¿ycia uleg³a znacznej poprawie. Najlepszym tego dowo-
dem s¹ dane pokazuj¹ce, ¿e równolegle ze wzrostem liczby ludno-
œci, spodziewana d³ugoœæ ¿ycia podwoi³a siê lub nawet potroi³a.

Napisa³ on póŸniej: „Tym, co liczy siê w gospodarce tak samo
jak usta czy rêce, albo nawet bardziej, jest ludzki umys³. W d³u¿-
szej perspektywie, najwa¿niejszym efektem ekonomicznym wiel-
koœci ludzkoœci i jej wzrostu jest wk³ad ludzi w zasób potrzebnej
wiedzy. Wk³ad ten jest na tyle du¿y, ¿e pozwala na przezwyciê¿e-
nie wszelkich kosztów zwi¹zanych z przyrostem ludnoœci”.
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Julian L. Simon by³ ekonomist¹ i demografem, wyk³ada³ na
Uniwersytecie Maryland w College Park pod Waszyngtonem.
W latach szeœædziesi¹tych XX wieku zaj¹³ siê kwesti¹ wzrostu
ludnoœci œwiata i chcia³ zrobiæ coœ znacz¹cego, by zapobiec naj-
wyraŸniej nieuniknionej – jak wówczas s¹dzi³ – katastrofie, jaka
mia³a wkrótce czekaæ rodzaj ludzki. Zaanga¿owa³ siê zatem
w badania i zacz¹³ przygl¹daæ siê danym o wp³ywie ludzi na nasz
glob. Podczas prac czeka³a na niego niespodzianka.

Wszelkie dane, które studiowa³ – od wskaŸników spodzie-
wanej d³ugoœci ¿ycia ludzi i umieralnoœci dzieci, statystyk doty-
cz¹cych zdrowia, przez dane na temat cen zasobów naturalnych
i dóbr konsumenckich takich, jak ¿ywnoœæ, a¿ po dane na temat
czystoœci œrodowiska naturalnego – wskazywa³y, ¿e sytuacja ule-
ga³a ci¹g³ej poprawie. Z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e przez kilka ostat-
nich wieków poprawa nastêpowa³a du¿o szybciej – proporcjo-
nalnie do wzrostu ludnoœci na œwiecie. Simon uzna³, ¿e „standard
¿ycia od zawsze podnosi siê wraz ze wzrostem populacji œwiata.
Nie ma ¿adnych przekonuj¹cych dowodów ekonomicznych, któ-
re mówi³yby, ¿e te tendencje poprawiania siê warunków ¿ycia
nie mog¹ utrzymywaæ siê zawsze”.

O Julianie Simonie zrobi³o siê g³oœno w 1980 roku, gdy za-
chowa³ siê w sposób niespotykany u wyk³adowców akademic-
kich. Zdecydowa³ wówczas, ¿e gotów jest za³o¿yæ siê o s³usznoœæ
swojego twierdzenia, i¿ zasoby bogactw naturalnych s¹ ekono-
micznie nieograniczone. Wyzwa³ ka¿dego, kto tylko zechce, do
za³o¿enia siê z nim o ceny bogactw naturalnych. Stwierdzi³, ¿e
je¿eli prawd¹ by³oby, ¿e bogactw naturalnych jest coraz mniej,
ich ceny powinny rosn¹æ. Tymczasem on gotów by³ siê za³o¿yæ,
¿e bêd¹ one mia³y raczej tendencjê spadkow¹. Paul Ehrlich, bio-
log i jeden z czo³owych krytyków wzrostu ludnoœciowego na zie-
mi, zdecydowa³ siê wraz z kilkoma kolegami podj¹æ wyzwanie.
Simon i Ehrlich za³o¿yli siê. Ich zak³ad dotyczy³ cen piêciu meta-
li: miedzi, chromu, niklu, cyny i wolframu. Uzgodniono, ¿e za-
k³ad zostanie sprawdzony dziesiêæ lat póŸniej.

W miêdzyczasie Simon opublikowa³ swoje wybitne dzie³o
Najwiêksze bogactwo. Uporz¹dkowa³ w nim wszelkie dane
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i dowody, pokazuj¹c d³ugoterminowe trendy. Napisa³ w nim:
„Zasoby naszych bogactw naturalnych s¹ w ekonomicznym sen-
sie nieskoñczone. Nasze doœwiadczenie nie daje nam tak¿e pod-
staw do twierdzenia, ¿e zasoby naturalne stan¹ siê kiedyœ mniej
dostêpne – raczej, je¿eli kierowaæ siê histori¹, stan¹ siê one stop-
niowo coraz tañsze, a wiêc bardziej dostêpne i w przysz³oœci bêd¹
stanowi³y mniejszy udzia³ w naszych wydatkach”. Ksi¹¿ka zosta-
³a uzupe³niona i poszerzona w drugim wydaniu w 1996 roku. Do
dziœ zosta³a opublikowana w kilkunastu jêzykach, nawet po chiñ-
sku. Mamy nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci bêdzie dostêp-
na tak¿e w Indiach.

Zak³ad zosta³ w koñcu rozwi¹zany w 1990 roku. Tak, jak
Simon przewidzia³, ceny wszystkich metali spad³y. Spadek w nie-
których przypadkach by³ tak gwa³towny, ¿e wygra³by, nawet
wówczas, gdyby ceny nie by³y przeliczane ze wzglêdu na infla-
cjê. Ehrlich zap³aci³, chocia¿ stwierdzi³, ¿e sprawa nie mia³a tak
naprawdê ¿adnego znaczenia. Jednak od tego momentu nikt ju¿
siê nie zdecydowa³ na podjêcie tego wyzwania.

Simon naucza³ dalej, ¿e: „najwiêkszym bogactwem s¹ ludzie
– a zw³aszcza zdolni, pe³ni zapa³u i nadziei m³odzi ludzie, prze-
si¹kniêci ide¹ wolnoœci, kieruj¹cy swoje wysi³ki i swoj¹ pomy-
s³owoœæ w celu zapewnienia dobrobytu sobie i swym rodzinom,
dzia³aj¹c w ten sposób na korzyœæ nas wszystkich”.

Pierwszy raz czyta³em Najwiêksze bogactwo w po³owie lat
osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku i by³a to dla mnie lektura
olœniewaj¹ca. Optymizm autora by³ naprawdê zaraŸliwy. Nauczy³
mnie doceniaæ prawdziwy potencja³ cz³owieka, zw³aszcza cz³o-
wieka wolnego i niezale¿nego, którego nie ograniczaj¹ biurokra-
tyczne regulacje. W 1990 roku napisa³em do niego list, po tym,
jak us³ysza³em o wynikach wspomnianego zak³adu. Napisa³em,
¿e nie s¹dzi³em, by ktokolwiek by³ na tyle nierozs¹dny, by pod-
j¹æ zak³ad, który musia³by przegraæ z przyczyn oczywistych. Fakt,
¿e przeciwnikiem Simona by³ Ehrlich, ujawnia³ tylko intelektu-
aln¹ pustkê naszych oponentów. Pisaliœmy do siebie d³ugo
i w koñcu mia³em zaszczyt zostaæ w³¹czonym w jedn¹ z jego prac.
Dziêki niemu pozna³em wielu niezwyk³ych ludzi z ca³ego œwiata,
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pomóg³ mi tak¿e za³o¿yæ w 1995 roku Liberty Institute, w któ-
rym zosta³ cz³onkiem grupy doradców przy Instytucie. Simon
wraz ze sw¹ ¿on¹ Rit¹ uczynili nam zaszczyt i przyjechali na zor-
ganizowane przez nas w 1997 roku w Devlai (niedaleko Nasiku)
Warsztaty Wolnoœciowe.

Podczas tej podró¿y do Indii, pañstwo Simonowie spêdzili
kilka dni w robotniczej Gujarat. Przebywali tam przy Action
Research in Community Health w wiosce Mangrol w regionie
Bahruch, odwiedzaj¹c kilka wspólnot zamieszkuj¹cych w oko-
licy. Œwiadom tego, jak wielkie kontrowersje wzbudza budowa
w okolicy wielkich tam, Julian L. Simon chcia³ przede wszyst-
kim spotkaæ tych, którzy zostali przesiedleni z powodu projek-
tu tamy Sardar Sarovar. Simonowie zwiedzili zatem pó³ tuzina
wiosek zamieszka³ych przez przesiedlonych wczeœniej ludzi i
wszêdzie pytali, czy w stosunku do warunków, w jakich ¿yli
wczeœniej, ich ¿ycie uleg³o poprawie, czy te¿ pogorszeniu. Po-
nad 90 procent pytanych przez nich ludzi odpowiedzia³o, ¿e
chocia¿ musieli przezwyciê¿yæ wiele problemów w nowych wio-
skach, warunki ¿ycia w nich by³y na ogó³ lepsze ni¿ w ich po-
przednich miejscach zamieszkania i niemal nikt nie chcia³ po-
wrotu do swoich dawnych wiosek.

Poruszeni nag³¹ œmierci¹ Juliana Simona w 1998 roku nada-
liœmy dzia³owi badañ Liberty Institute jego imiê. Mamy nadzie-
jê, ¿e dziêki Centrum imienia Juliana L. Simona zawsze bêdzie-
my pamiêtaæ o jego nieposkromionym umyœle i jego nieograni-
czonej ciekawoœci.

Simon uwa¿a³ ludzi za najwiêksze bogactwo œwiata. G³osi³, ¿e
dziêki posiadanemu talentowi do pracy, której celem jest osi¹-
ganie korzyœci i zadowolenie z ich umiejêtnego i w³aœciwego
wykorzystania, ludzie wymagaj¹ sprzyjaj¹cych warunków eko-
nomicznych i politycznych, które bêd¹ dla nich zachêt¹ do ciê¿-
kiej pracy i podejmowania ryzyka. „Najwa¿niejszym elementem
jest wolnoœæ gospodarcza, szacunek dla w³asnoœci prywatnej oraz
sprawiedliwe i m¹dre zasady wolnego rynku, które s¹ równe dla
wszystkich. Gdy nie ma wspomnianych warunków, krótkoter-
minowe koszty wzrostu demograficznego s¹ wy¿sze, a d³ugoter-
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minowe korzyœci mniejsze ni¿ w wolnych spo³eczeñstwach”. St¹d
najwa¿niejszym zadaniem Liberty Institute jest uczenie postaw
sprzyjaj¹cych zaistnieniu wolnego spo³eczeñstwa, takich jak:
prawa jednostki, rz¹dy prawa, ograniczone pañstwo oraz wolny
rynek.

Ludzie nie sk³adaj¹ siê jedynie z ust, lecz tak¿e z umys³u – nie
s¹ jedynie konsumentami, lecz równie¿ producentami. To wyja-
œnia paradoksalne na pierwszy rzut oka zjawisko, gdzie im wiêcej
konsumujemy, tym jeszcze wiêcej pozostaje do skonsumowa-
nia. Simon pokaza³, ¿e podczas gdy liczba ludzi nieustannie ro-
œnie, to wci¹¿ jesteœmy dalecy od wyczerpania zasobów natural-
nych, których jest nawet wiêcej, je¿eli miar¹ ich dostêpnoœci maj¹
byæ spadaj¹ce na przestrzeni wieków ceny niemal wszystkich
bogactw naturalnych. Jedynym bogactwem, którego cena ci¹-
gle roœnie, jest ludzka praca. Jest to zatem jedyne bogactwo, które
jest trudniej dostêpne, mimo ¿e liczba ludzi roœnie. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e wzrastaj¹ca zdolnoœæ konsumpcji w wolnej gospo-
darce sk³ania producentów do innowacji i rozwijania wci¹¿ no-
wych, tañszych i lepszych produktów w celu przyci¹gania kon-
sumentów do ich kupowania. Oczywiœcie tam, gdzie spo³eczeñ-
stwo postrzega swoich obywateli jako najwiêksze bogactwo i jest
œwiadome wagi wolnoœci, znajdzie sposób na to, by zasoby nigdy
siê nie koñczy³y.

Simon szczerze siê cieszy³ ka¿dym nowym ¿yciem i poten-
cja³em, które ono ze sob¹ niesie. Zastanawia³ siê, jak wielu Mi-
cha³ów Anio³ów i Newtonów nigdy by siê nie narodzi³o, gdyby
stosowaæ jak¹œ politykê ograniczania czy kontroli urodzin. Dla
niego ka¿de rodz¹ce siê ¿ycie zawsze by³o pe³ne obietnic i mo¿li-
woœci i by³ on pe³en optymizmu. Wierzy³, ¿e je¿eli ludzie walcz¹
z trudnoœciami, to po to, by uczyniæ œwiat lepszym ni¿ kiedykol-
wiek wczeœniej.

Zdawa³ sobie sprawê, ¿e na œwiecie istniej¹ powa¿ne proble-
my. Mówi³ jednak, ¿e trendy wskazuj¹ na to, ¿e warunki ¿ycia
staj¹ siê coraz lepsze. Podziwia³ ludzk¹ si³ê nakierowan¹ na ci¹-
g³e ich polepszanie. Wkraczamy w kolejne tysi¹clecie i myœlimy
o miliardach problemów, które trapi¹ ludzi, wiêc dobrze by by³o,
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¿ebyœmy pamiêtali o przepowiedni Simona na nowe czasy. „Wa-
runki, w których ludzie ¿yj¹, poprawi¹ siê w niemal ka¿dej dzie-
dzinie ¿ycia”. Kwestia ta zapewne bêdzie nadal dyskutowana
w przysz³oœci, jako ¿e ju¿ staro¿ytni Grecy martwili siê maltu-
zjañsk¹ katastrof¹ na d³ugo przed pojawieniem siê na œwiecie
Thomasa Malthusa. Przepowiedni¹ Simona, która raczej dysku-
sji nie wywo³a, jest natomiast to, ¿e „ludzie bêd¹ siê jednak nadal
skar¿yæ, ¿e wszystko zmienia siê na gorsze”.

Argument

W ksi¹¿ce tej staraliœmy siê zebraæ przemyœlenia Juliana Si-
mona i tych, którzy podzielali jego najwa¿niejsze przekonania.
Ka¿dy z tekstów stara siê jednak poruszyæ inny aspekt zagadnie-
nia, o jakim tu mówimy. W publikacji znajduj¹ siê trzy teksty
Juliana Simona. Pierwszy to tekst jego wyk³adu wyg³oszonego
na Warsztatach Wolnoœciowych w 1997 roku. Prezentuje w nim
swoje najwa¿niejsze tezy dotycz¹ce populacji, ochrony œrodo-
wiska i rozwoju, które sprowadzaj¹ siê do twierdzenia, ¿e im wiê-
cej ludzi, tym wiêksze bogactwo, czystsze œrodowisko i wiêksza
dostêpnoœæ bogactw naturalnych.

W drugim artykule Simon przedstawia argumenty na rzecz
imigracji. Bior¹c pod uwagê wystêpuj¹ce od czasu do czasu uczu-
cia niechêtne imigrantom z s¹siednich krajów oraz migruj¹cym ze
wsi do miast, opinie na rzecz otwartych granic powinny byæ dla
czytelników niezwykle interesuj¹ce. Autor pisze, ¿e „Przeciwnicy
imigracji chc¹ nas przekonaæ, ¿e nowi imigranci szkodz¹ spo³e-
czeñstwom pod wzglêdem gospodarczym, politycznym
i kulturowym. Ograniczenia w imigracji maj¹ nas «ochraniaæ»,
tak jak c³a i kontyngenty. Jednak, podobnie jak to wygl¹da
w przypadku barier handlowych, ograniczenia w imigracji chro-
ni¹ nas g³ównie przed korzyœciami”. Przypomina nam te¿ o trage-
dii nieistniej¹cego ju¿ muru berliñskiego, gdzie tak wielu ludzi stra-
ci³o ¿ycie podczas próby ucieczki od tyranii, jaka ich ciemiê¿y³a.
W charakterystycznym dla siebie stylu pisze: „Powinno nam to
uœwiadamiaæ, jak to cudownie, i¿ ludzie chc¹ do nas przyje¿d¿aæ”.
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W kolejnym materiale Simon w niespotykany sposób inter-
pretuje Szekspirowski Sonet I i uznaje, ¿e wizja poety „w niesa-
mowity sposób odpowiada obecnej teorii”. W poszukiwaniach
piêkna i prawdy  Szekspira odnajduje, ¿e „piêkno i prawda s¹ jak
wiedza i st¹d s¹ jak uzupe³nienie bogactw naturalnych, które bie-
rze siê z wiedzy... nasze zasoby intelektualne nie wyczerpuj¹ siê
przez u¿ycie, lecz bêd¹ zawsze podnosiæ jego wartoœæ”. Tekst ten
pozwala nam na wgl¹d w sposób rozumowania Simona, dziêki
czemu widzimy, jak¹ radoœæ autor odczuwa podczas badania no-
wych kwestii.

Lord Peter Bauer, ekonomista o oryginalnych pogl¹dach,
w tekœcie pochodz¹cym z 1991 roku pokazuje, dlaczego rosn¹ca
liczba ludnoœci nie jest ¿adn¹ przeszkod¹ dla rozwoju gospodar-
ki.  Pisze on: „Istnieje a¿ nadto dowodów, ¿e szybki wzrost de-
mograficzny z pewnoœci¹ nie hamowa³ postêpu gospodarczego
tak na Zachodzie, jak i we wspó³czesnych krajach Trzeciego Œwia-
ta. Od po³owy XVIII wieku liczba ludnoœci na Zachodzie powiêk-
szy³a siê ponad czterokrotnie. Szacuje siê, ¿e realny dochód na
osobê wzrós³ w tym czasie co najmniej piêciokrotnie. Najwiêk-
szy wzrost dochodów odnotowano w czasie, gdy przyrost ludno-
œci nastêpowa³ tak szybko, jak w wiêkszoœci wspó³czesnych mniej
rozwiniêtych krajów lub nawet szybciej”.

Zwolennicy kontroli urodzin najczêœciej lubi¹ wskazywaæ na
przypadaj¹cy obszar terenu rolnego na g³owê ka¿dego cz³owie-
ka. Uznaj¹, ¿e to, i¿ coraz mniej ziemi bêdzie wraz z up³ywem
czasu i ci¹g³ym wzrostem liczby ludzi na œwiecie przypadaæ na
osobê, to przypieczêtuje to tragiczny los, jaki czeka rodzaj ludz-
ki. Tymczasem Bauer zauwa¿a: „W zwi¹zku z omawian¹ kwesti¹
pozostaje tak¿e stwierdzenie, ¿e produktywnoœæ gleby w boga-
tych jak i w biednych krajach zawdziêcza bardzo niewiele «ory-
ginalnym i niespo¿ytym mocom ziemi», czyli zale¿y od samej
gleby, jako czynnika w zupe³nie niezmiennym zbiorze dóbr. Pro-
duktywnoœæ ziemi jest rezultatem przede wszystkim ludzkich
dzia³añ: pracy, inwestycji, wiedzy i technologii. Ponadto para-
metr, jakim jest cena ziemi, wliczaj¹c zwrot poniesionych inwe-
stycji, stanowi w wiêkszoœci krajów ma³¹ czêœæ dochodu narodo-
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wego – czêœæ, która ulega raczej zmniejszeniu ni¿ powiêkszeniu,
szczególnie w tych krajach zachodnich, z których dostêpne s¹
wiarygodne dane statystyczne. Nie by³oby tak jednak, gdyby
w stosunku do innych zasobów, ziemia rzeczywiœcie by³a dobrem
mniej dostêpnym”.

Deepak Lal, inny uznany ekonomista zajmuj¹cy siê rozwojem,
w zaktualizowanej wersji swego tekstu, napisanego w 1989 roku,
zauwa¿a, ¿e wzrost demograficzny nie mia³ ¿adnego wp³ywu na
gospodarkê Indii, zw³aszcza na rolnictwo i ¿e rolê odgrywa³y ra-
czej inne czynniki. Tym, którzy martwi¹ siê zbyt szybko rosn¹c¹
liczb¹ ludnoœci i wp³ywem tego wzrostu na produkcjê ¿ywnoœci,
Lal odpowiada: „Poza kilkoma Stanami Zielonej Rewolucji, wzrost
w rolnictwie w wiêkszoœci wypadków by³ wywo³any przyrostem
ludnoœci”. I tyle, jeœli chodzi o tezy Malthusa.

Publicysta Sauvik Chakraverti przekonuje, ¿e przyrost de-
mograficzny powoduje dobrobyt i urbanizacjê, a wolny rynek
jest w stanie sprostaæ ró¿nym wyzwaniom, jakie pojawiaj¹ siê
w rosn¹cych liczebnie spo³eczeñstwach. „Dowód na to, ¿e wzrost
demograficzny powoduje wiêkszy dobrobyt, mo¿na zawrzeæ
w czterech s³owach: Regiony Zurbanizowane S¹ Bogate” – pod-
sumowuje Sauvik.

W rzeczy samej, istnieje wyraŸny zwi¹zek miêdzy stopniem
zurbanizowania i rozwojem gospodarczym – tak w Indiach, jak
i na ca³ym œwiecie. Jednak z drugiej strony, nie istnieje ¿aden
zwi¹zek miêdzy gêstoœci¹ zaludnienia a dobrobytem gospodar-
czym. Dziœ w Japonii i Indiach wystêpuje podobna gêstoœæ za-
ludnienia, jednak nie ma porównania miêdzy gospodarkami obu
krajów.

Ludzie zawsze ci¹gnêli ku sobie i skupiali siê w wiêksze grupy
w celu zmaksymalizowania zysków p³yn¹cych z handlu i wymia-
ny. W rzeczywistoœci, jeœli moglibyœmy umieœciæ wszystkich lu-
dzi ¿yj¹cych obecnie w taki sposób, ¿eby gêstoœæ zaludnienia
by³a zbli¿ona do tej, jaka wystêpuje np. w Singapurze (5 tysiêcy
ludzi na kilometr kwadratowy), wszyscy zmieœciliby siê na ob-
szarze dorównuj¹cym jednej trzeciej wielkoœci Indii. Dziêki temu
œwiat by³by miejscem du¿o bogatszym, z bardziej urodzajn¹ zie-
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mi¹ i zasobami naturalnymi zdolnymi podtrzymaæ czystszy,
zdrowszy i bardziej zielony œwiat.

Nicholas Eberstadt, znawca ekonomii politycznej, definiuje
ideologiê, bêd¹c¹ Ÿród³em wiary, ¿e ludzie potrzebuj¹ specjalnej
polityki pañstwowej, która ograniczy przyrost naturalny. Eber-
stadt ostrzega, ¿e „zaprzêgniêcie polityki demograficznej do roz-
wi¹zywania problemów gospodarczych wymagaæ bêdzie od pla-
nistów oszacowania wartoœci finansowej ¿ycia ludzkiego. W rze-
czywistoœci bêd¹ musieli wykazaæ, jaka by³aby «bie¿¹ca wartoœæ»
dziecka urodzonego dzisiaj i równie¿ wykazaæ, jak ta wartoœæ
zmieni³aby siê wraz ze wzrostem iloœci rówieœników tego dziecka
lub dzieci, które siê urodz¹ póŸniej”. Autor wykazuje ponadto,
¿e zmiana demograficzna mo¿e przyj¹æ wiele bardzo ró¿nych
form – w obecnych czasach jest to zmiana zarówno ³agodna, jak
i stosunkowo korzystna dla wzrostu gospodarczego.

Wp³yw zmian demograficznych nie ogranicza siê tylko do
gospodarki. Na przyk³ad, mimo ¿e przyrost populacji œwiata ro-
œnie teraz wolniej ni¿ kiedyœ z powodu mniejszej iloœci narodzin,
roczny œwiatowy przyrost naturalny jest nadal zbli¿ony do naj-
wy¿szego poziomu w historii, czyli z po³owy lat osiemdziesi¹-
tych XX wieku i wynosi 86 milionów. To dlatego, ¿e tak wiele
m³odych kobiet i mê¿czyzn posiada teraz dzieci. Ponad 95 pro-
centowy wzrost przypada na kraje rozwijaj¹ce siê.

W zwi¹zku z tym, w 1960 roku w Europie by³o dwukrotnie
wiêcej mieszkañców ni¿ w Afryce. Obecnie szacuje siê, ¿e do roku
2050 bêdzie trzykrotnie wiêcej Afrykañczyków ni¿ Europejczy-
ków. Liczba ludnoœci Azji, najbardziej zaludnionego kontynentu
œwiata, wzros³a od roku 1960 ponad dwukrotnie, podobnie jak
liczba ludnoœci Ameryki £aciñskiej i Karaibów. Tymczasem
wzrost demograficzny sta³ siê wolniejszy lub w ogóle zamar³
w Europie, Ameryce Pó³nocnej i Japonii. Stany Zjednoczone s¹
jedynym rozwiniêtym krajem, gdzie istnieje wysoki przyrost na-
turalny, który nastêpuje jednak g³ównie w wyniku masowej imi-
gracji do tego pañstwa.

Procentowy spadek udzia³u na œwiecie rasy europejsko-kau-
kaskiej prawdopodobnie wp³ynie na wiele sfer ¿ycia polityczne-
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go i gospodarczego. Wiarygodna staje siê zatem wizja, ¿e inne
kwestie bêd¹ mia³y wp³yw na dyskusjê dotycz¹c¹ wzrostu popu-
lacji. Nawet „The Wall Street Journal” uzna³, ¿e „choæ dyskusja
o ograniczeniu wzrostu demograficznego odbywa siê pod has³em
«wolnoœci osobistej» i «prawa wyboru» (...) to tak naprawdê
dotyczy kwestii, czy ten wolny wybór nie stworzy œwiata, gdzie
wiêcej dzieci – zw³aszcza rasy ¿ó³tej, Mulatów i czarnych – uwa-
¿anych bêdzie za plagê, która zagrozi nam wszystkim”.

Bauer mówi, ¿e „g³ówn¹ kwesti¹ polityki kontroli urodzeñ jest
pytanie, czy iloœæ posiadanych przez ludzi dzieci zale¿y od decyzji
rodziców czy te¿ urzêdników pañstwowych”. W obecnych cza-
sach, globalizacji i demokratyzacji, problem ten nabiera dodatko-
wego znaczenia. W dobie, gdy ludzie s¹ œwiadomi swojego prawa
do wyboru w³asnych reprezentantów politycznych i rodzaju pizzy
czy napoju do tego posi³ku, czy wreszcie marki samochodu, ka¿da
próba odebrania im prawa wyboru w zakresie wielkoœci ich ro-
dzin, uwydatnia tylko dziwacznoœæ takich dzia³añ.

Podstawow¹ spraw¹ u progu nowego tysi¹clecia jest kwe-
stia, w jaki sposób powinniœmy postrzegaæ innych ludzi – czy
jako najwiêksze bogactwo ziemi i zatem tworzyæ prawo, które
chroni ich wolnoœæ, czy te¿ jako tych, którzy jedynie zu¿ywaj¹
jej ograniczone zasoby naturalne.

Na swój skromny sposób niniejsza publikacja stara siê ponow-
nie rozpocz¹æ dyskusjê nad powy¿szymi kwestiami. Je¿eli po prze-
czytaniu tych kilku szkiców, czytelnik spojrzy z nowej perspekty-
wy na problemy, zak³adany przez nas cel zostanie osi¹gniêty.
Ludzie s¹ bowiem najwiêkszym bogactwem naturalnym ziemi, nie
zaœ najwiêkszym problemem œwiata. Zamiast obwiniaæ za wszyst-
ko liczbê ludnoœci, powinniœmy przyjrzeæ siê bli¿ej podejmowa-
nym przez nas wyborom i uprawianej polityce, która niszczy du-
cha ciekawoœci i przedsiêbiorczoœci, prowadzi do marnowania
najcenniejszego bogactwa, jakie posiada ka¿dy cz³owiek, czyli ludz-
kiego umys³u. Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta przyczyni siê do roz-
szerzenia debaty publicznej dotycz¹cej demografii, kwestii lud-
noœciowych, przyrostu naturalnego. Od tego zale¿y przysz³oœæ tak
nasza, jak i naszych dzieci oraz ca³ej naszej planety.
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Wiêcej ludzi, to wiêkszy dobrobyt,
czystsze œrodowisko, dostatek zasobów naturalnych

Julian L. Simon*

Wprowadzenie

Przez wielu mieszkañców indyjskich miast, wzrost demogra-
ficzny postrzegany jest jako coœ straszliwego, jako wielkie za-
gro¿enie. S¹ przekonani, ¿e ludzie maj¹ zbyt wiele dzieci, aby
w Indiach mog³o byæ dobrze, i ¿e zbyt wysoki przyrost naturalny
hamuje z kolei rozwój gospodarczy kraju. Wielu z nich napraw-
dê wierzy, ¿e wysoki przyrost naturalny jest jedynym powodem,
dla którego gospodarka nie rozwija siê szybko i wystarczy, by
powstrzymaæ przyrost naturalny, a wówczas gospodarka ruszy
pe³n¹ par¹.

Powy¿sza teoria zosta³a w ci¹gu dwóch ostatnich dekad ca³-
kowicie obalona przez ekonomistów specjalizuj¹cych siê w ba-
daniach statystycznych. Doktryna ta jest jednak o tyle niebez-
pieczna, ¿e odci¹ga uwagê od spraw stanowi¹cych prawdziwe
bariery rozwoju gospodarczego. Ludzie powinni siê zatem do-
wiedzieæ, ¿e obawy o przysz³oœæ nie maj¹ za wiele wspólnego
z rzeczywistoœci¹. By wyjaœniæ tê sprawê, najlepiej bêdzie, jeœli
obierzemy jak najwiêksz¹ perspektywê historyczn¹ w myœl za-
sady, ¿e im dalej w przesz³oœæ siê patrzy, tym wiêcej wiadomo
o przysz³oœci.

A oto i historia demograficzna ludzkoœci w pigu³ce. Od
2 milionów  lub 200 tysiêcy, lub 20 tysiêcy, lub 2 tysiêcy lat
wstecz a¿ do XVIII wieku naszej ery, wzrost demograficzny by³
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bardzo powolny, nie by³o niemal ¿adnej poprawy warunków zdro-
wotnych lub spadku wskaŸników umieralnoœci, wystêpowa³ po-
wolny wzrost dostêpnoœci zasobów naturalnych (jednak nie na
tyle du¿y, by spowodowaæ ich wyczerpanie), polepsza³y siê wa-
runki ¿ycia tylko niektórych ludzi i widoczny by³ mieszany wp³yw
dzia³alnoœci ludzkiej na czystoœæ œrodowiska.

Pocz¹wszy od XVIII wieku sytuacja uleg³a diametralnej zmia-
nie. Nast¹pi³ szybki wzrost demograficzny spowodowany spekta-
kularnym spadkiem umieralnoœci, wzrostem dostêpnoœci zasobów
naturalnych, powszechn¹ popraw¹ warunków ¿ycia. Œrodowisko
naturalne w wielu miejscach na Ziemi by³o tak czyste i piêkne jak
nigdy wczeœniej, choæ w innych – tam, gdzie rz¹dz¹ socjaliœci i jest
bieda – zosta³o powa¿nie zniszczone.

A zatem: wiêcej ludzi i wiêkszy dobrobyt oznacza wiêksz¹
(a nie mniejsz¹) dostêpnoœæ zasobów naturalnych, co jest ca³ko-
wit¹ odwrotnoœci¹ wniosków p³yn¹cych z teorii maltuzjañskiej.
Naszym zadaniem jest wyci¹gniêcie wniosków z tych rewelacyj-
nych i pomyœlnych, a przy tym szczêœliwych, okolicznoœci.

Smutek i zaniepokojenie, które towarzysz¹ dziœ przyrosto-
wi demograficznemu i „kryzysowi” zasobów naturalnych, nie
maj¹ ¿adnego oparcia w faktach naukowych. Ka¿dy ekonomi-
sta specjalizuj¹cy siê w rozwoju rolnictwa wie, ¿e zarówno miesz-
kañcy Indii, jak i innych krajów na œwiecie, od czasów II wojny
œwiatowej od¿ywiaj¹ siê coraz lepiej. Ka¿dy ekonomista zajmu-
j¹cy siê kwesti¹ zasobów naturalnych wie z kolei, ¿e wszystkie
zasoby naturalne staj¹ siê coraz bardziej – a nie coraz mniej –
dostêpne, co na przestrzeni wieków wykazuje spadek ich cen
(w porównaniu do zarobków). Ka¿dy demograf wie, ¿e na ca-
³ym œwiecie spada umieralnoœæ. W ci¹gu dwóch ostatnich wie-
ków, œrednia d³ugoœæ ¿ycia wyd³u¿y³a siê w krajach bogatych
niemal trzykrotnie, a w krajach biednych – niemal siê podwo-
i³a w przeci¹gu zaledwie czterdziestu lat.

Obecnie wiadomo równie¿, ¿e wzrost demograficzny nie
opóŸnia rozwoju gospodarczego. W latach osiemdziesi¹tych XX
wieku nast¹pi³a wœród ekonomistów zajmuj¹cych siê badania-
mi demograficznymi ca³kowita zmiana przekonañ w kwestii
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wp³ywu rosn¹cej liczby ludnoœci na gospodarkê. W roku 1986
Narodowa Rada Badañ oraz Narodowa Akademia Nauki w In-
diach ca³kowicie zmieni³y swoje „oficjalne”, pe³ne obaw zda-
nie, wyra¿one w 1971 roku. Obie instytucje przyzna³y, ¿e ¿adne
statystyki nie potwierdzaj¹ istnienia negatywnego zwi¹zku
miêdzy wzrostem liczby ludnoœci i wzrostem gospodarczym,
dodaj¹c, ¿e „jedynie skoñczona iloœæ nieodnawialnych surow-
ców naturalnych mo¿e stanowiæ niewielkie ograniczenie wzro-
stu gospodarczego”. Ca³kowita zmiana stanowiska naukow-
ców w kwestii skutków wzrostu ludnoœci zosta³a pominiêta
zarówno przez media, jak i organizacje ochrony œrodowiska
przeciwne wzrostowi populacji ludzkiej oraz przez instytucje
opowiadaj¹ce siê za wprowadzeniem kontroli urodzeñ w ró¿-
nych krajach.

A oto nasze najwa¿niejsze stwierdzenie: gdy œledzimy pro-
blem przez wystarczaj¹co d³ugi czas, dochodzimy do wniosku,
¿e niemal ka¿da zmiana czy trend ekonomiczny, jak i spo³eczny,
zmierzaj¹ w dobrym kierunku.

Dla odpowiedniego zrozumienia wa¿nych aspektów eko-
nomii musimy przeœledziæ trendy d³ugoterminowe. Media s¹
jednak zainteresowane porównaniami krótkoterminowymi –
miêdzy p³ciami, grupami wiekowymi, politycznymi czy rasa-
mi, gdzie jednak otrzymujemy wyniki mniej miarodajne. Po-
wtórzmy wiêc: niemal ka¿dy istotny d³ugoterminowy aspekt
dotycz¹cy warunków ¿ycia ludzi pokazuje, ¿e od dziesi¹tków
lat i ca³ych stuleci warunki te ulegaj¹ poprawie, tak w Stanach
Zjednoczonych, jak i w innych krajach na ca³ym œwiecie. I nie
ma ¿adnych przekonuj¹cych dowodów na to, ¿e ten trend nie
bêdzie trwa³ zawsze.

Fakty

Pozwolê sobie szybko przywo³aæ kilka danych o tym, jak
wygl¹da³o i wygl¹da ludzkie ¿ycie, zaczynaj¹c od najwa¿niejszej
kwestii, czyli kwestii samego ¿ycia.


