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Khi in tác phẩm Luật Pháp Frederic Bastiat, Nhà xuất bản Tri Thức đã cắt bớt
một đoạn trong lời giới thiệu của Walter E. Williams. Đây là bản đầy đủ.
***

Phải đến năm bốn mươi tuổi tôi mới đọc tác phẩm kinh điển Luật Pháp của
Frerderic Bastiat . Tôi mãi mãi mang ơn, một người mà tôi không biết tên, đã
gửi cho tôi cuốn sách này. Sau khi đọc, tôi tin rằng chưa đọc Bastiat thì hiểu về
tự do vẫn còn chưa thể nói là trọn vẹn. Đọc Bastiat khiến tôi nhận thức sâu sắc
về khoảng thời gian lãng phí, cùng những thất vọng về quá trình lạc lối giữa
những con đường không lối thoát khi đi tìm triết lí cho cuộc đời mình. Đối với
tôi, tác phẩm Luật Pháp không tạo ra sự chuyển biến về mặt triết học nhiều như
nó từng tạo lập trật tự trong suy nghĩ của tôi về tự do và cách hành xử đúng đắn
của con người.

Nhiều nhà triết học đã có những đóng góp quan trọng vào cuộc thảo luận về tự
do, Bastiat nằm trong số đó. Nhưng đóng góp lớn nhất của ông là đã đưa cuộc
thảo luận ra khỏi tháp ngà và làm cho tư tưởng về tự do trở nên rõ ràng đến
mức ngay cả những người không biết chữ cũng có thể hiểu, còn những người
sùng bái nhà nước thì không thể che giấu được. Rõ ràng, việc thuyết phục nhân
dân về tính ưu việt trên phương diện đạo đức của tự do cá nhân là công việc
cực kì quan trọng.
Giống như nhiều người, Bastiat cho rằng chính phủ là mối đe doạ lớn nhất đối
với tự do. Xin lưu ý sự mạch lạc trong ngôn ngữ của ông, nó giúp chúng ta
nhận ra và hiểu những hành động xấu xa của chính phủ được hợp pháp hóa.
Bastiat viết: “Chỉ cần xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số người
nào đó và đem cho những người mà chúng không thuộc về. Chỉ cần xem luật
pháp có làm lợi cho công dân này mà công dân khác phải trả giá bằng cách làm
cái điều mà tự người công dân kia không thể làm mà không phạm tội”. Với
cách mô tả chính xác như thế về hành động xấu xa được hợp pháp hóa, chúng
ta không thể không kết luận rằng hầu hết các hoạt động của chính phủ, trong đó
có chính phủ của chúng ta, là cướp bóc được hợp pháp hóa, hoặc dùng ngôn
ngữ hiện đại là ăn cắp được hợp pháp hóa.Frederic Bastiat có thể dễ trở thành
người đồng hành với những người đã ký tên vào bản Tuyên ngôn Độc lập của
nước ta.
Quan điểm về tự do và vai trò thích hợp của chính phủ của những người đã ký
vào bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện rõ trong câu nói bất hủ: “Chúng tôi khẳng
định một chân lí hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Tạo
hóa đã ban cho họ một số quyền bất khả tương nhượng, trong đó có quyền sống,
quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Rằng các chính phủ được lập
ra là để đảm bảo cho những quyền này…”. Bastiat chia sẻ quan điểm hệt như
thế khi viết: “Đời sống, năng lực, sản xuất – nói cách khác, cá tính, tự do, tài
sản – chính là con người. Và bất chấp sự xảo quyệt của các nhà lãnh đạo chính
trị khéo léo, ba món quà của Chúa vẫn có trước và đứng trên luật lệ do con
người đặt ra”.
Bastiat gán cho chính phủ những lí do tương tự như các Nhà Lập quốc Mĩ, khi
viết: “Cuộc sống, quyền tự do và tài sản tồn tại trên đời không phải vì con
người đã làm ra luật pháp. Ngược lại, sự kiện là cuộc sống, quyền tự do và tài
sản đã có từ trước, và điều đó buộc người ta phải coi luật pháp là tối thượng”.
Không có lời tuyên bố nào về những quyền tự nhiên được Chúa ban cho hay
hơn là những lời lẽ trong Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và trong tác phẩm Luật
Pháp của Bastiat.

Bastiat gắn hi vọng về tự do vào nước Mĩ khi ông viết: “…Hãy nhìn vào nước
Mĩ. Không có quốc gia nào trên thế giới mà luật pháp lại được thể hiện khuôn
khổ thích hợp đến như thế: Bảo vệ quyền tự do và tài sản của mỗi người. Kết
quả là, dường như không có quốc gia nào trên thế giới mà trật tự xã hội lại
được xây dựng trên nền tảng vững chắc đến như thế”. Năm 1850, Bastiat nhận
xét rằng có hai vấn đề mà Mĩ còn thiếu sót: “Nô lệ là vi phạm – bằng luật pháp
luật – quyền tự do. Thuế xuất nhập khẩu có tính bảo hộ là vi phạm – bằng luật
pháp – quyền sở hữu tài sản”.
Nếu Bastiat còn sống đến ngày hôm nay thì hẳn là ông sẽ thất vọng trước việc
chúng ta không thể giữ luật pháp trong khuôn khổ thích hợp của nó. Trong suốt
hơn một thế kỉ rưỡi vừa qua, chúng ta đã tạo ra hơn 50.000 bộ luật. Hầu hết
trong số đó cho phép nhà nước sử dụng bạo lực chống lại những người chưa
từng sử dụng bạo lực để chống lại những người khác. Đấy là những bộ luật như
cấm hút thuốc lá ở các cơ sở tư nhân và “đóng góp” cho an sinh xã hội đến luật
về môn bài và luật lương tối thiểu. Trong mỗi trường hợp, người kiên quyết đòi
hỏi và bảo vệ quyền do Chúa ban cho mình là được ở một mình cuối cùng có
thể bị chết dưới bàn tay của chính phủ của chúng ta.
Bastiat giải thích việc đòi hỏi phải có những đạo luật hạn chế việc trao đổi một
cách hòa bình, tự nguyện và trừng phạt những người mong muốn được ở một
mình bằng cách nói rằng những người xã hội chủ nghĩa muốn đóng vai trò của
Chúa. Những người xã hội chủ nghĩa coi nhân dân là nguyên liệu thô phải được
đưa vào các liên kết xã hội. Đối với họ – những kẻ ăn trên ngồi trốc – “các mối
quan hệ giữa dân chúng và các nhà lập pháp cũng chẳng khác gì quan hệ giữa
cục đất sét và người thợ gốm”. Và đối với những người có quan niệm như thế,
Bastiat đã tỏ ra tức giận, tôi nhận thấy điều này trong tác phẩm Luật Pháp khi
ông chỉ trích những nhà cải cách hăng say và những người sẽ cai trị nhân loại:
“Ôi, quý vị là những người khốn khổ! Quý vị nghĩ rằng mình là người vĩ đại
đến mức như thế ư! Quý vị đánh giá nhân loại thấp như vậy ư! Quý vị muốn cải
cách tất cả mọi thứ! Tại sao quý vị không tự cải cách chính mình? Nhiệm vụ
này cũng quá đủ rồi”.
Bastiat là một người lạc quan, ông cho rằng lập luận hùng hồn nhằm bảo vệ tự
do có thể cứu được bàn thua trông thấy, nhưng lịch sử không đứng về phía ông.
Lịch sử nhân loại là quá trình kiểm soát và lạm dụng một cách tùy tiện và có hệ
thống bởi những tầng lớp ăn trên ngồi trốc tự tung tự tác, thông qua nhà thờ,
nhưng chủ yếu là thông qua chính phủ. Đây là lịch sử đầy bi kịch, hàng trăm
triệu linh hồn bất hạnh đã bị tàn sát, chủ yếu là bởi chính phủ của họ. Một nhà
sử học hai trăm hoặc ba trăm năm sau có thể coi các quyền tự do dành cho một
phần rất nhỏ nhân loại, chủ yếu là ở các nước phương Tây, trong thời gian rất

nhỏ của lịch sử, một hoặc hai thế kỉ vừa qua, như là một sự kì quặc của lịch sử,
không thể giải thích nổi. Nhà sử học đó cũng có thể nhận xét rằng sự kì quặc
chỉ là hiện tượng tạm thời và nhân loại đã quay trở lại với cách làm truyền
thống – kiểm soát và lạm dụng một cách tùy tiện.
Hi vọng rằng lịch sử sẽ chứng minh rằng đánh giá bi quan như thế là sai. Tư
tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản bị mất giá trên bình diện
toàn cầu cho ta hi vọng. Một dấu hiệu hi vọng nữa là sáng tạo, đổi mới về mặt
công nghệ làm cho chính phủ khó thu thập thông tin về công dân của mình và
kiểm soát họ. Những cách tân, như khả năng tiếp cận thông tin, thông tin liên
lạc và các giao dịch tiền tệ điện tử sẽ làm cho những nỗ lực của chính phủ trong
việc kiểm soát trở thành tốn kém hơn và khó có khả năng xảy ra hơn. Những
cách tân về công nghệ như thế sẽ làm cho các công dân thế giới ngày càng có
điều kiện giao tiếp và trao đổi với nhau mà không cần kiến thức, sự chấp thuận
hoặc cho phép của chính phủ.
Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và những sáng tạo, đổi mới về công nghệ,
cùng với những tổ chức thị trường tự do mạnh mẽ, đang thúc đẩy những tư
tưởng của Bastiat, là những sự kiện lạc quan nhất mà tôi có thể nói về tương lai
của tự do ở Mĩ. Người Mĩ chia sẻ gánh nặng khó khăn và trách nhiệm đạo đức.
Nếu tự do ở Mĩ chết, thì chắc chắn là nó sẽ chết ở tất cả những nơi khác. Làm
quen với những tư tưởng rõ ràng của Bastiat về tự do sẽ là một bước tiến quan
trọng trong việc nhen nhóm lại lòng tôn trọng, tình yêu và tạo điều kiện cho sự
hồi sinh tinh thần tự do trong những người đồng bào của chúng ta.
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