
I

JE TO O TOBù – JSI TAKÉ
ZODPOVùDN¯

Îádná spoleãnost, ve které je vût‰í ãást ãlenÛ chud˘ch a uboh˘ch,
nemÛÏe vzkvétat a b˘t ‰Èastná.

Adam Smith

Mûli bychom v‰ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo do
bodu, ze kterého se pohybuje opaãn˘m smûrem. Niãíme více, neÏ vy-
tvofiíme. KaÏd˘m rokem vzrÛstá svûtová ekonomika o zhruba 1,5 bilio-
nu dolarÛ, ale kaÏd˘ rok pusto‰íme na‰i planetu aÏ do v˘‰e 4,5 bilionu
dolarÛ.1 Oficiálnû jsme tedy nabrali opaãn˘ smûr a niãíme více, neÏ
jsme schopni vytvofiit.

I pfiesto mnohé z nás tato statistika naplnila optimismem.

V‰ichni víme, Ïe se lidstvo pot˘ká s problémy, a je jasné, Ïe sedm
miliard obyvatel Ïijících na této planetû ponese patfiiãnû tûÏké násled-
ky. Tolik z nás je v‰ak ignoruje a radûji se uklidÀujeme, neÏ abychom se
zamûfiili na vyváÏení na‰eho pokroku.

Jistû jsme v minul˘ch desetiletích dosáhli mnoho. Dnes se více lidí tû-
‰í z vût‰í dávky svobody a má více pfiíleÏitostí neÏ kdy jindy v historii. Ve
vût‰inû ãástí svûta se zvy‰uje prÛmûrná délka Ïivota a úroveÀ obÏivy. Ná-
rody jsou si vzájemnû více otevfieny v obchodu. Po generace jsme tûÏili
z jednoho z nejrychlej‰ích a nejudrÏitelnûj‰ích ekonomick˘ch rÛstÛ. Více
lidí dosahuje lep‰í úrovnû vzdûlání neÏ v minulosti a milióny lidí byly
pozdvihnuty z absolutní chudoby. V mnoha ãástech svûta se v˘raznû
zlep‰ila práva Ïen a dnes jsou mnohem vzdálenûj‰í tûm, jeÏ jsme znali
z dávné minulosti. Posílila také lidská práva, s ãímÏ se pojí i témûfi zru-
‰ené otroctví, rovnûÏ jako se v˘raznû v posledních tfiiceti letech ve vût‰i-
nû zemí posílilo právo svobodnû se vyjadfiovat, konat a jednat.
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Po‰kození Ïivotního prostfiedí, které zpÛsobujeme, je znepokojivé,
zvlá‰tû dochází-li ke klimatick˘m zmûnám. Co jiného v‰ak mÛÏeme ãe-
kat? Pfiemûna planety je dÛsledek na‰eho rozvoje. Zneãi‰tûní, odlesnû-
ní a zniãení krajin v dÛsledku tûÏby zdrojÛ jsou jen nûkteré z negativ-
ních dÛsledkÛ pokroku lidstva.

Kromû toho velká ãást zniãení, které jsme zpÛsobili, bude pravdû-
podobnû krátkého trvání. Podívejte se na Evropu. Vût‰ina tohoto konti-
nentu byla kdysi pokryta lesy a jejich zniãení pfied stovkami let mûlo jen
mal˘ vliv na svût. V poslední dobû ale domy topící uhlím a továrny ve
Velké Británii otrávily vzduch natolik, Ïe to zkrátilo mnoho lidsk˘ch Ïi-
votÛ. My jsme ov‰em pfii‰li na to, jak se s tímto problémem vypofiádat,
a kvalita vzduchu je dnes lep‰í. Podívejte se také na Spojené státy ame-
rické, kde mnoho fiek bylo dfiíve v dÛsledku prÛmyslov˘ch odpadních
vod mrtv˘ch a bez jak˘chkoli známek Ïivota, ale nakonec se vzpama-
tovaly. A aãkoliv lidstvo zahubí tisíce druhÛ, nezdá se, Ïe bychom trpûli
nûjak˘mi nepfiízniv˘mi následky. Nepotfiebovali jsme doda,* tak proã
by to mûlo b˘t s tygry jiné?

Pokud jde o tûÏbu zdrojÛ, co jiného nám zb˘vá, kdyÏ surov˘ mate-
riál potfiebujeme ke svému rÛstu? Bez tûÏby kovÛ a fosilií pokroku ne-
dosáhneme. Pokud bychom tûÏbu zastavili, pfiipravili bychom vût‰inu
lidí o moÏnost zbohatnout a Ïít ve fungující moderní spoleãnosti. Zpo-
malením tûÏby uhlí ãi ropy bychom odsoudili miliardy lidí k dlouho-
dobé chudobû. Navíc do té doby, neÏ ropa dojde, objevíme za ní náhra-
du. Vytvofiíme spoleãnost, která bude fungovat na bázi vodíku ãi
sluneãní energie, tedy spoleãnost, ve které nebude docházet vÛbec
k Ïádnému zneãi‰tûní. Vynalézavost je lidstvu pfiirozená.

RovnûÏ víme, Ïe mnohé ãásti svûta se pot˘kají s nedostatkem vody
a také potravy, kter˘ momentálnû suÏuje uÏ více neÏ jednu miliardu li-
dí. Zcela jistû jsme ale schopni vyfie‰it i tento problém. Nenechme se
unést my‰lenkami reverenda Thomase Malthuse** a jeho nevlídn˘m
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* Dronte mauricijsk˘ (neboli blboun nejapn˘, nûkdy téÏ jen dodo, Raphus cucul-
latus) – asi metr vysok˘ nelétav˘ pták z ostrova Mauricius. Tento dnes jiÏ vyhy-
nul˘ pták se Ïivil ovocem a hnízdil na zemi. Obecnû se udává, Ïe dronte vymfiel
roku 1662, kdy ztroskotan˘ námofiník Volkert Evertsz spatfiil poslední Ïijící
exempláfi. Jiné zdroje ale jeho vyhynutí posouvají aÏ k roku 1681. Pozn. pfiekl.

** Reverend Thomas Robert Malthus (1766–1834) - anglick˘ ekonom a anglikánsk˘
pastor, kter˘ se nejvíce proslavil svou teorií o rÛstu populace, jeÏ se po nûm naz˘vá



proroctvím o celosvûtovém hladomoru v dÛsledku nedostatku potravy.
M˘lil se pfied 200 lety a m˘lí se i dnes. Jsme schopni geneticky vyvinout
lep‰í obilí, zkvalitnit sklizeÀ a odsolit mofiskou vodu.

Ano, niãíme více, neÏ jsme schopni vytvofiit. To je dÛsledek na‰í exi-
stence. ¤e‰ení ale najdeme, jako jsme je na‰li vÏdy pfiedtím, nemyslíte?

BohuÏel ale odvrácení zniãení planety není jedinou velkou v˘zvou
lidstva.

Máme také obrovské finanãní starosti. KvÛli ekonomické krizi, kte-
rá postihla Spojené státy americké a Evropu, mnoho nejvût‰ích svûto-
v˘ch ekonomik trpí recesí a jsou zatíÏeny tak velk˘mi dluhy, které ne-
mohou b˘t splaceny. A i pfies nouzové dotace ve v˘‰i bilionÛ dolarÛ
zÛstává svûtová ekonomika nebezpeãnû nestabilní a má pfied sebou hr-
bolatou cestu.

V rámci spoleãnosti mÛÏeme pozorovat známky hrozících potíÏí.
Roste finanãní nerovnost. Rozdíl mezi bohat˘mi a chud˘mi se dnes ve
vût‰inû svûta prohloubil více neÏ pfied desítkami let a ve Spojen˘ch stá-
tech americk˘ch je ve srovnání s dvacát˘mi lety minulého století je‰tû
vût‰í. Miliardy lidí po celém svûtû tloustnou a jejich zdraví se zhor‰uje.
V mnoha ãástech vyspûlého svûta se sniÏuje úroveÀ vzdûlání.

Dochází k naru‰ení základních demokratick˘ch my‰lenek. Zdá se,
Ïe vût‰ina politikÛ je motivována finanãními zisky a vzru‰ením z moÏ-
nosti b˘t u moci. Pouze pár jedincÛ vyjadfiuje pfiání pfiinést nám lep‰í
Ïivot a dát nám nadûji do budoucnosti, pouze pár jedincÛ nás podpo-
ruje ve zvy‰ování na‰ich nárokÛ. Za jejich plan˘mi frázemi a úryvky
projevÛ v médiích se v‰ak skr˘vá jen málo morální a spoleãenské ideo-
logie. V˘sledkem tohoto jednání je, Ïe miliony voliãÛ západního svûta
jsou znudûny a apatické, neprojevují Ïádn˘ zájem o systémy, které fiídí
chod tohoto svûta, a jen velmi málo je zajímá, jaké principy jsou v sáz-
ce. Dokonce jsme se vrátili zpût do doby, ve které vedeme války kvÛli
náboÏenství, tak jako jsme je vedli pfied stovkami let.

Je‰tû více znepokojující je v‰ak fakt, Ïe pilífie svobody jsou také
ohroÏeny. Vezmeme-li v úvahu, jak˘m zpÛsobem vlády mnoha zemí
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malthusiánství nebo malthusianismus. Lze jej poãítat mezi pfiedstavitele klasic-
ké politické ekonomie. Pohledem marxistické ekonomie byl jedním ze zaklada-
telÛ „vulgární burÏoazní politické ekonomie“. Pozn. pfiekl.



slídí a ‰pehují ve jménu bezpeãnosti, je patrné, Ïe je takto systematicky
podkopáván dlouhodobû pfietrvávající koncept svobody.

Nejvíce suÏující je ov‰em skuteãnost, Ïe neexistují Ïádné návrhy na
fie‰ení tûchto problémÛ. Existuje pouze lehká nadûje, ãi snad víra v to,
Ïe spousta z tûchto potíÏí je pro souãasnost jednodu‰e nezbytná, Ïe na-
konec v‰e bude dobré a Ïe nás lidská vynalézavost nûjak zachrání. AÏ
dojde ropa, najdeme za ni náhradu. Nûjak splatíme dluhy a vymyslíme
nové zpÛsoby jak uÏivit svût. A aÏ skonãí válka proti teroru, znovu 
nastolíme tûÏce vydobytá práva.

BohuÏel ale mají tyto my‰lenky jen málo pravdivého základu. Schá-
zí nám jasn˘ plán ãi ãasov˘ rozvrh, ve kterém se zamûfiíme na ono
ohromné mnoÏství problémÛ, s nimiÏ se pot˘káme. Místo abychom se
zamûfiili na hmotn˘ pokrok, radûji pfiem˘‰líme o materiálním zisku.

A co je velmi váÏné, zcela ignorujeme velmi podstatn˘ element, Ïe
vût‰ina z tûchto problémÛ je spolu úzce spojena, neboÈ mají stejnou pfií-
ãinu. Nedostatek zdrojÛ, finanãní potíÏe, politické a sociální problémy
jsou v˘sledkem zmûn, které jsme vykonali dle na‰eho zpÛsobu vidûní
svûta. Vût‰ina tûchto zmûn se stala v prÛbûhu uplynul˘ch tfiiceti let.
Upustili jsme od dlouho uctívan˘ch idejí témûfi bez pov‰imnutí. Cena,
kterou za toto jednání platíme, je zniãení Ïivotního prostfiedí, dluhy
a nedostatek potravy.

Abychom tedy pochopili, co se dûje a proã se to dûje, musíme se vrátit
o více neÏ 200 let zpût do doby osvícenství. Musíme se znovu vrátit k te-
oriím Adama Smithe, otce moderní ekonomie a nejvût‰ího odborníka té
doby ve svém oboru. Jeho my‰lenky a názory o volném trhu a tzv. ne-
viditelné ruce tvofií podstatu jak vût‰iny západních spoleãností, tak
i mnoha dal‰ích, a jsou jádrem na‰eho ekonomického svûta. Také jsou
ale tûÏi‰tûm témûfi vût‰iny na‰ich problémÛ.

V prÛbûhu uplynul˘ch tfiiceti let jsme se zbavili mnoha Smithov˘ch prin-
cipÛ. Místo nich jsme si vytvofiili nov˘ a pfiekroucen˘ my‰lenkov˘ systém
pro fiízení tohoto svûta, kter˘ je pÛvodcem mnoha souãasn˘ch potíÏí.

Od konce let sedmdesát˘ch nás prohnaní a lstiví politici, vágní
a popletení profesofii pfiesvûdãují, abychom zapomnûli na mnohé my‰-
lenky, které tvofií základ Smithov˘ch teorií, a fiíkají nám, abychom se 
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drÏeli jeho charakteristik bez opravdového pochopení jejich v˘znamu.
Jeho ideje jsme pokfiivili, stejnû jako jsme za úãelem uspokojení sv˘ch
cílÛ pokfiivili mnoho dal‰ích osvícensk˘ch principÛ, vãetnû tûch o de-
mokracii, spoleãenské odpovûdnosti a spravedlnosti. PouÏíváme stejná
slova jako osvícen‰tí myslitelé, ale na‰e chápání tûchto slov se zmûnilo.
A stejnû jako je to se zmutovan˘mi geny, tak i my jsme na‰li jiné v˘-
znamy na hony vzdálené od pÛvodního zámûru.

Smithovy principy byly více neÏ jen o ekonomii, o volném trhu a ne-
viditelné ruce. V mnoha ohledech jeho my‰lenky a názory ztûlesnily ce-
lé období osvícenství.

Osvícenství byla doba, která se vyznaãovala v˘razn˘m intelektuál-
ním, spoleãensk˘m a politick˘m pokrokem. Probíhalo v 18. století a na
zaãátku 19. století pfieváÏnû v Evropû a Spojen˘ch státech americk˘ch.
Ovlivnûno americkou a francouzskou revolucí povzbudilo lid v tom,
aby pochyboval o konvencích a zpochybÀoval autority. Dle slov jedno-
ho z nejv˘znamnûj‰ích myslitelÛ té doby Immanuela Kanta osvícenství
„mûlo odvahu vûdût“.

Osvícenství nám pfiineslo moderní vûdu. Pfiineslo nám úvahu a pfie-
m˘‰lení. Po stoletích vlády církve, monarchie a povûry nad západním svû-
tem podnítilo osvícenství diskusi o v˘znamu osobní svobody a demokra-
cie. Republikánské názory vedly k pfiijetí Deklarace nezávislosti ve
Spojen˘ch státech americk˘ch. Osvícenské my‰lenky byly zdrojem pozdûj-
‰ích pojetí liberalismu, rovnosti pohlaví, mediokracie a práva na soukromí.
Osvícenství bylo záhonem, v nûmÏ byly zasety nové ideje, které pak vy-
rostly, aby vytvofiily obrovské lesy idejí, jeÏ nás podporovaly po generace.

Osvícenství ale nebylo pouze o my‰lenkách. ·lo v nûm také o pfie-
mûnu hodnot a o v‰eobecné zpfiístupnûní pfiíleÏitostí ke zdokonalení se-
be sama. Toto vedlo k reformám ve vzdûlávání a k vybudování kniho-
ven, kde lidé mûli pfiístup ke knihám. âasopisy, periodika a vefiejné
pfiedná‰ky povzbuzovaly diskusi. Ve Francii byla publikována encyk-
lopedie o tfiiceti pûti dílech s cílem zmûnit zpÛsob, jak˘m lidé mysleli.
Knihy se spolu s více neÏ sedmdesáti tisíci ãlánky napsan˘mi pfiedními
mysliteli té doby snaÏily osvûÏit lidskou mysl a pfiipomenout obyvate-
lÛm, jak˘ je jejich cíl, jejich svût a jejich Ïivot. Autofii tûchto knih usilo-
vali o zniãení povûry skrze rozum a o zpfiístupnûní vûdeck˘ch znalostí
a moderních názorÛ.
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Je tûÏké nadsazovat dÛleÏitost my‰lenkového posunu, kter˘ osví-
cenství pfiineslo. Osvícenství totiÏ tvofií základ témûfi celé západní poli-
tické a intelektuální kultury.

Smith svoje my‰lenky rozvinul uvnitfi tohoto svûta. Základy jeho te-
orií nespoãívají v ekonomii, n˘brÏ v morální filozofii. V celém jeho my‰-
lení se vyskytovaly principy spravedlnosti, tolerance a ãestnosti, které
bylo nutno obhajovat.

Bûhem uplynul˘ch tfiiceti let jsme spoustu z tûchto principÛ vytûs-
nili na okraj nebo je po‰lapali. Vzdali jsme se hlavních Smithov˘ch ná-
zorÛ a pfiesvûdãení. A zatímco jsme prosazovali zjednodu‰ené názory
na individualitu a neregulovan˘ voln˘ trh, degradovali jsme pojem
spravedlnosti a ãestnosti.

Jsou to právû tyto zmûny, které stojí na pozadí finanãní krize ve Spo-
jen˘ch státech americk˘ch a v Evropû z roku 2007 a jsou dÛvodem, proã
dochází ke stále vût‰ímu rozdûlení mnoha na‰ich spoleãností. Moderní
ekonomické my‰lení vede k podhodnocování na‰eho svûta a zrychluje
destrukci planety. TûÏíme zdroje, abychom zajistili provoz továren, au-
tomobilÛ a osvûtlení domovÛ, ale svûtov˘ch zdrojÛ si neceníme více,
neÏ kolik stojí náklady na jejich tûÏbu a podíl ze zisku. Nebereme na vû-
domí, jakou cenu budou mít tyto zdroje pro budoucí generace, aÏ do-
jdou, nebo jakou cenu bude mít po‰kození Ïivotního prostfiedí, které tûÏ-
bou a vyuÏíváním zdrojÛ zpÛsobujeme. VyuÏíváme svûtov˘ch surov˘ch
materiálÛ co nejlevnûji a necháváme na ostatních, aby zaplatili vût‰inu
nákladÛ. Pfiem˘‰líme pfiedev‰ím o krátkodobém zisku a uÏ ménû
o dlouhodobém pfiínosu pro spoleãnost. Smithovy my‰lenky se v tako-
vém jednání neodráÏí a ani z nûj nevypl˘vají jeho ekonomické principy.

A právû tato zatvrzelost zpÛsobila oslabení i dal‰ích osvíceneck˘ch
principÛ.

Místo abychom zvy‰ovali nároky a ambice na‰eho lidu, o coÏ se po-
kou‰ela francouzská encyklopedie, dopustili jsme, aby na‰e my‰lení
bylo povzbuzováno kultem celebrit, touhou po bezv˘znamn˘ch znaã-
kách a vírou, Ïe informace znamenají vûdûní. Tím, Ïe ignorujeme Smit-
hovy my‰lenky o sociální spravedlnosti, dopou‰tíme se prohlubování
rozdílÛ v pfiíjmech, jako by vÛbec nevadily. Nicménû tyto rozdíly jsou
neudrÏitelné a nebezpeãné, zavánûjí revolucí.
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Pokud nezmûníme smûr na‰í cesty, budeme se muset rozlouãit se
sociálním pofiádkem a místo toho pfiivítat vûk men‰ího blahobytu, mé-
nû práv a více konfliktÛ.

Pokud nepfiestaneme pl˘tvat s na‰imi drahocenn˘mi zdroji, vût‰ina
chud˘ch zemí nikdy nebude schopna industrializace, protoÏe jejich
prostfiedky nutné k rozvoji budou vyplenûny âínou a Západem. Jejich
zásoby ropy budou doãista vyprázdnûny, zmizí jejich lesy a jejich záso-
by uhlí budou zcela zdecimovány. Jakkoliv velká dávka vynalézavosti
ãi lidského dÛvtipu nedokáÏe nahradit svûtové zdroje ve chvíli, kdy do-
jdou. Souãasní optimistiãtí ekonomové se budou muset poradit se sv˘-
mi kolegy, ktefií studují sloÏité vûdy, zda mají nûjaké pochybnosti. Ve
svûtû platí fyzikální a chemické zákony, které na rozdíl od tûch ekono-
mick˘ch zÛstávají nemûnné. My prostû nemÛÏeme jednodu‰e vyrobit
zásobu mûdi, zinku nebo ropy, aÏ ty souãasné zásoby dojdou.

Moderní ekonomické my‰lení nám stanovilo ‰patné cíle, touÏí po rÛ-
stu samotném a snaÏí se nás podporovat ve spotfiebitelské mánii, coÏ s se-
bou nese zpusto‰ení a vykofiisÈování planety pro na‰e vlastní pohodlí.

Byli jsme pfiesvûdãeni, Ïe na oplátku se dostaví pokrok. Zcela jistû
jsme byli svûdky rychlého ekonomického pokroku, ale také jsme vy-
tvofiili svût, kter˘ je nestabilní. Poprvé v prÛbûhu nûkolika století se na
mnoha místech svûta pot˘káme se zkracováním prÛmûrné délky Ïivo-
ta. A jak ub˘vá zdrojÛ, riskujeme, Ïe vypuknou boje kvÛli potravû, vo-
dû a ropû. Hrozí nám spory kvÛli politick˘m ideologiím a rozvoji naci-
onalismu.

Vûfiili jsme, Ïe ekonomick˘ rÛst nebyl nijak omezen. Mysleli jsme si,
Ïe není tfieba se zab˘vat následky na‰eho jednání. Vûfiili jsme, Ïe odpo-
vûdnost za neomezené pÛjãování penûz nebo povinnost vyuÏívat zdro-
jÛ ohleduplnû neleÏí na na‰ich bedrech.

A to, jak záhy zjistíme, bylo ‰patnû.

Poznámky

1 Ekonomika ekosystémÛ a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodi-
versity TEEB), „Mainstreaming the Economics of Nature“: soubor pfiístupÛ, zá-
vûrÛ a doporuãení projektu TEEB, 20. fiíjen 2010. Americk˘ úfiad pro sãítání lidu.
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