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Мен, қарындаш және отбасымның
шежіресі

Ойлануға арналған сұрақ: осы мәтінді оқи отырып нарықтардың миллиондаған адамды

бір-бірімен ынтымақтасуға ынталандыратын желіні қалай құратынын түсіндіріңіз.

Мен – графит қарындашпын, оқу мен жазуды білетін барлық ұл-қыз, ересектерге

таныс, қарапайым ағаш қарындашпын.

Жазу – менің жұмысым әрі сүйікті ермегім, қолымнан келетін іс осы.

Маған шежіре жазудың не қажеті бар деп таңғалуыңыз мүмкін. Бірақ менің

хикаям қызықты. Содан кейін мен тал немесе батып бара жатқан күн, тіпті найзағай

жарқылынан асқан жұмбақпын. Бірақ, өкінішке қарай, мені қолданатындар мені құдды

тегі жоқ, кездейсоқ зат іспетті көріп, бағаламайды. Мұндай өркөкірек қарым-қатынас

мені қарабайыр деңгейге түсіріп тастайды. Бұл үлкен қателік, адамзат оны түземесе,

құрып кетуі мүмкін. Осы орайда дана Г.К. Честертонның «Бізді әлемде таңғажайыптың

жоқтығы емес, сол ғажапты көре білу қабілетіміздің жоқтығы құртады» дегені еске

түседі.

Мен қарындашпын, бір қарағанда қарапайым болып көрінсем де, сіздің таңғалу

мен тамсануыңызға лайықпын, оны дәлелдеп көрейін. Негізі егер сіз мені түсінсеңіз,

жоқ, елдің түсінгенін қалау жөнсіз, егер сіз менің бойымдағы ғажайыпты көре білсеңіз,

адамзат айырылып қалғалы тұрған азаттықты сақтап қалуға көмектесесіз. Менен мықты

сабақ ала аласыз. Мен бұл сабақты автокөлік, ұшақ немесе механикалық ыдыс

жуғыштан жақсырақ беремін, себебі мен сондай қарапайым болып көрінемін.

Қарапайыммын ба? Дегенмен, жер бетіндегі бір де бір адам мені жасау тәсілін

білмейді. Фантастика сияқты естіледі, солай ма? Жылына АҚШ-та мен тектестердің бір

жарым миллиарды жасалып шығарылатынын ой елегінен өткізсеңіз, қайран қаласыз.

Мені қолыңызға алып, қарап шығыңыз. Не көріп тұрсыз? Көзге көп нәрсе

түспейді – ағаш, лак, сауда белгісі, графит өзек, металл сақина және өшіргіш.

Леонард Е. Рид
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Сансыз көп бұрынғы бабаларым
Отбасы шежіресін тым тереңге тарқата алмайтыныңыз сияқты маған да барлық

бабамның атын атап, түсін түстеп беру қиын. Дегенмен шыққан жерімнің тектілігін

көрсетіп, сізді таң қалдыру үшін олардың біразын таныстырып өтпекшімін.

Менің шежірем Солтүстік Калифорния мен Орегонда өсетін самырсын ағашынан

басталады. Енді самырсынды кесіп, бөренелерді темір жолға жеткізуге қажетті ара, жүк

көлігі, арқан және өзге де сансыз керек-жарақты еслестетіп көріңіз. Оны кесіп, тиеген

адамдар мен жұмысқа қажет болған алуан түрлі дағды елестетіп көріңіз: руданы қазып

алу, болат құйып, одан ара, балта, мотор жасау, кендір өсіріп, одан ауыр да берік арқан

жасау кезеңдері, төсектері мен асханасы бар ормандағы вахталық қоныс, шошала және

оған қажетті барлық азық-түлікті өсіру. Вахташылар ішкен кофені өндіруге мыңдаған

адам атсалысты!

Бөренелер Калифорния штатындағы Сан Леонардодағы ағаш өңдеу комбинатына

жөнелтілді. Бұған қоса платформалы жүк көлігі, рельс, пойыз қозғалтқыштарын жасап

шығаратын, өзара байланыс жүйесін құрастырып, орнататын адамдарды елестете аласыз

ба? Бұл легион да менің бабаларымның бір легі.

Сан Леонардодағы ағаш өңдеуді алыңыз. Самырсын бөренелер ұзындығы

қарындаштай, жуандығы ширек дюймге жетпейтін кішкентай бөліктерге кесіледі. Содан

кейін олар камерада кептіріліп, бетінің ұшын қызартып алатын қыздарша боялады. Боп-

боз емес, көрікті болғанымды жұрт ұнатады. Кесінділерге балауыз жағылып, тағы да

камерада кептіріледі. Бояу мен кептіру камерасын жасауға, қыздыру, жарық пен электр

энергиясын беріп отыруға, комбинатты белдіктер мен өзге де заттармен қамтамасыз

етуге қанша адамның еңбегі жұмсалды десеңізші? Бабаларымның арасында ағаш

жаңқасын жинаушылар да болды ма? Иә, оған қоса комбинатқа электр энергиясын

беретін Pacific Gas & Electric Company ГЭС-інің бөгетіне цемент құйған жігіттер де бар!

Елдің түкпір-түкпіріне алпыс вагон кесіндіні тасымалдауға қатысқан арғы-бергі

аталарымды да ұмытпаңыз.

Қарындаш зауытына кірсеңіз, 4 млн доллардың станоктары мен ғимаратын

көресіз. Бұл капиталдың бәрін үнемді әрі ақша жинағыш ата-анам жинаған. Күрделі

жабдық әр кесіндіге сегіз жүлге салып өтеді, содан кейін өзге станок басқа кесіндіге
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графит салып, желім жағады да үстіне өзге кесіндіні жабады, өзінше бір графит сендвичі

жасалады. Мен сияқты жеті бауырым да осы «ағашқа оралған» сендвичтен сүргіленіп

шықты.

Негізі менің "қорғасынымда" қорғасын мүлде жоқ (ауд.: 17-ғасырға дейін

қорғасын штифт қарындаш ретінде қолданылған, бұл сөз содан қалған сияқты). Графит

Цейлон аралынан қазылып алынады. Осы шахтерлер, олардың құрал-жабдығын

жасайтындар, графит тасымалданатын қағаз қаптарды жасаушылар, қапты буатын жіпті

есушілер және қаптарды кемеге тиейтіндер мен кемені жасайтындарды есепке қосыңыз.

Менің дүниеге келуіме маршрут бойындағы маяк шырақшылары мен порт

лоцмандарының да көмегі тиді.

Графитке Миссисипи балшығы қосылады, оның құрамындағы аммоний гидроксиді

қоспаны бөгде заттардан арылтады. Содан кейін күкірт қышқылымен реакцияға түскен

жануар майы, яғни сульфомай сияқты ылғалдандырушы агент қосылады. Біраз

аппараттан өткеннен кейін қоспа тартылған етке ұқсап қалады, одан кейін ол кесіліп,

кептіріледі және 1010 градуста күйдіріледі. Оны берік әрі жұмсақ жазатындай ете түсу

үшін графит Мексикадан жеткізілетін канделиль балауызы, парафин және

суландырылған табиғи майлардан түзілген ыстық қосылысқа салынады.

Менің самырсыным алты қабат лакпен қапталады. Лак құрамын толық білесіз бе?

Оған кастор бұршағын өсірушілер мен кастор майын тартушылар да қатысады деп кім

ойлаған? Олардың да қолы тиді. Лактың әдемі сары түсін шығаруға да талай адамның

еңбегі сіңді!

Енді жазуларды қараңыз. Бұл пленка шайырмен араластырылған көміртегі

күйесіне ыстық басу арқылы жасалған. Шайырды қалай жасайсыз, құдай-ау, көміртегі

күйесі деген не өзі?

Бойымдағы құртақандай металл сақина — жез. Мырыш пен мыс қазушылар, осы

табиғи өнімдерден жылтыраған жез табақтарын жасай алатын мамандарды қосыңыз.

Сақинаға кигізілген қара белдеу — қара никель. Қара никель деген не, ол қайда

қолданылады? Сақинаның орта тұсында қара никель болмауының толық хикаясы талай

бетті алады.

Содан кейін менің басты әшекейім – ауызекі тілде кейде «резеңке» деп дөрекі
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аталып жүрген бөлігіммен адам менің қате жазғандарымды өшіреді. Ондағы «фактис»

деген ингредиент өшіру функциясын атқарады. Ол – Голланд Шығыс Үндістанынан

алынған рапс майын күкірт хлоридімен әрекеттестіру арқылы алынған өшіргіш сияқты

өнім. Жұрт ойлағандай емес екен. Каучук өшірмейді, тек біріктіріп тұрады. Одан кейін

талай қайнатушы агент пен катализатор бар. Талшықтас Италиядан әкелінеді, ал

«резеңке» түсін беретін пигмент – кадмий сульфиді.

Ешкім білмейді
Жер бетінде мені жасау тәсілін білетін адам жоқ деген тұжырымыма шек

келтіргісі келетіндер бар ма?

Негізі мені жасап шығаруға миллиондаған адам қатысты, олардың әрқайсысы

кейбірлерден басқа адамдарды білмейді. Бразилияда кофе дәнін теруші мен өзге жердегі

азық-түлік өсірушілерді шежіреме қосқаным өрескел, орынсыз болды деп ойлауыңыз

мүмкін. Мен өз ұстанымымнан танбаймын. Осы миллиондардың ішінде, тіпті қарындаш

зауыты президентін қосқанда өндіріс құпиясының кішкентай ғана бөлігінен көбірек үлес

қосқан адам жоқ. Ноу-хау тұрғысынан алғанда Цейлондағы графит қазушы мен

Орегондағы ағаш кесушінің жалғыз айырмашылығы – ноухау түрі. Шахтер, ағаш

кесуші, зауыттағы химик немесе мұнай кенішіндегі жұмысшының (парафин мұнай

өндірісінің жанама өнімі) бірін тізімнен алып тастасақ, мен дайын болмас едім.

Таң қалдыратын жай: мұнай кенішіндегі жұмысшы, химик, графит немесе балшық

шығарушы, кеме, поезд немесе жүк көлігін жасап шығарушы, сондай-ақ жүргізушілер,

маған металл сақина тағатын станокты басқарушы немесе компания президентінің

ешқайсысы өз жұмысын мені қалағандықтан жасаған жоқ. Олардың ешқайсысы мені дәл

бірінші сынып оқушысындай қажетсінбейді. Қайта осы көп адамның арасында өмірі

қарындашты ұстап көрмеген, тіпті оны мүлде көрмегендер де бар. Олардың мотивациясы

мен емес. Олардың мотивациясы мынадай болса керек: әлгі миллиондаған адамның

әрқайсысы өзінің кішкентай өндірістік құпиясын өзі қалайтын тауар мен қызметке

айырбастауды көздейді. Әлгі қалаулы заттардың арасында мен болуым да, болмауым да

мүмкін.
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Басшы жоқ
Бұдан да таңғалдыратын факті: мені жасап шығарған сансыз әрекетті жүзеге

асыруды бұйырып немесе жұртты бағыттап отырған басшы жоқ. Ондай тұлғаның ізін де

таба алмайсыз. Оның орнына Көрінбейтін қолды байқаймыз. Әлгінде айтқан ғажайып

дегенім осы.

«Ағашты Құдай ғана жасай алады» дейді. Біз неге бұл оймен келісеміз? Себебі

өзіміз ағаш жасай алмайтындықтан ба? Сонда біз өзі ағашты сипаттай аламыз ба?

Үстіртін ғана болмаса, толық сипаттай алмаймыз. Мысалы, біз пәлен молекулалар

жиынтығы – ағаш дерміз. Алайда ағаштың өмір циклында орын алатын молекулалардың

ұдайы өзгерісін бағыттау былай тұрсын, жазып ала алатын адам бар ма? Мұндай

жетістікке жету ойға да келмейді!

Мен – қарындашпын, мен – ағаш, мырыш, мыс, графит және өзге де ғажайыптар

қосындысынан турамын. Алайда Табиғаттың бөлшегі саналатын осы ғажайыптарға

олардан да артық ғажайып қосылды: жасампаз адам энергиясының конфигурациясы –

қандай да бір басшының нұсқауынсыз-ақ халық қажеттілігі мен қалауына орай аяқ

астынан, табиғи түрде құрала қалатын миллиондаған кішкентай ноу хау! Ағашты тек

Құдай ғана жарата алатындықтан, мені де Құдай жасайтынына сенімдімін. Адам баласы

ағашты жарату үшін молекулаларды біріктіре алмайтыны сияқты осы миллиондаған

ноу-хауды реттеп, мені де жасай алмайды.

«Мен бейнелейтін таңғажайыпты көре білсеңіз, адамзаттан сусып бара жатқан

еркіндікті сақтауға көмектесе аласыз» дегенде айтпағым осы еді. Егер біреу адам зәрулігі

мен сұранысына жауап ретінде әлгі ноу-хаулар өзінен-өзі, автоматты түрде жасампаз

және өнімді тізбекке тұра қалатынын және онда үкімет немесе өзге бұйырушы

ұйымдастырушы жоқ екенін білсе, ол еркіндіктің аса қажет құрамдас бөлігі – азат

адамдарға деген сенімге ие болады. Сенімсіз азаттық болмайды.

Мысалы үкімет, хат жеткізу сияқты әрекетке монополия жарияласа, адамдардың

көбі еркін әрекет ететін кәсіпкерлер хатты дұрыс жеткізе алмайды деген ойға қалады.

Оның себебі мынау: әр адам хат жеткізуге қатысты барлық істі атқару тәсілін

білмейтінін мойындайды. Сонымен қатар ол өзге адам да бұл істі атқара алмас еді деген

пікірде. Бұл тұспалдар дұрыс. Қарындашты жасап шығаруға қажетті білім бір адамның
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басында болмайтыны сияқты мемлекет деңгейінде хат тасымалын ұйымдастыруға

қатысты білім мен тәсіл бір адамның бойында болмайды. Еркін халыққа сенім жоқта,

яғни әлгі қажеттілікті өтеу үшін миллиондаған кішкентай ноу-хаудың табиғи және

ғажайып түрде ынтымақтасып, құрала қалатынын білмейтін адам хатты тек үкіметтің

«басшылығымен» ғана жеткізуге болады деген жаңсақ қорытындыға келеді.

Жеткілікті дәлел
Егер еркіндік берілсе, ерлер мен әйелдердің қандай жетістікке жете аларына мен,

яғни қарындаш қана дәлел болсам, сенімі аздардың айтқаны әділ болар еді. Алайда дәлел

жетіп артылады, оның бәрі біздің әрқайсысымызға қатысты. Көлік немесе калькулятор,

бидай оратын комбайн немесе диірмен жабдығымен немесе ондаған мың өзге нәрсемен

салыстырғанда хат жеткізу ісі тым қарабайыр. Жеткізу ме? Неліктен адамдарға жасап

көру еркіндігі берілген осы салада олар адам дауысын шартарапқа бір секундтан аз

уақытта жеткізе алып отыр; олар болып жатқан оқиғаның бейнесін, қозғалыс кейпінде

кез келген адамның үйіне жеткізеді, олар 150 жолаушыны Сиэтлден Балтиморға төрт

сағаттан аз уақытта жеткізеді, олар газды Техастан Нью-Йорктегі адамның плитасына

адам сенгісіз төмен ақыға еш субсидиясыз жеткізеді, олар төрт фунт мұнайды Парсы

шығанағынан Солтүстік Американың Шығыс жағалауына, яғни жер шарының келесі

бөлігіне үкіметтің бір хатты көшенің арғы бетіне жеткізуге алатын ақысынан аз ақшаға

жеткізеді!

Менің берер сабағым мынау: барлық шығармашыл энергияны құрсамаңыз. Осы

сабақпен үндес әрекет ететін қоғам құрыңыз. Қоғамның құқықтық жүйесі барлық

кедергілерді жойсын. Осы жасампаз ноу-хаулардың еркін жайылуына жол ашыңыз.

Еркін ерлер мен әйелдердің Көрінбейтін қол ишарасына ереріне сеніңіз. Бұл сенім

құпталады. Мен – қарындашпын, бір қарағанда қарапайым көрінсем де мұның шынайы

сенім екеніне менің жасалып шығарылу ғажайыбым дәлел, күн, жаңбыр, самырсын, жер

шынайы болғандай ол да шынайы.

Бекіту сұрағы: ынтымақтасу желісі елдің өндірістік потенциалын қалай

арттырады және соның нәтижесінде заманауи өмір салты стандарттарының негізін қалай
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қалайды?
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