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Я, Олівець. Моє родинне дерево

Питання для роздумів. Під час читання цього матеріалу спробуйте зрозуміти, у який
спосіб ринки утворюють мережу, що заохочує і спонукає мільйони людей до співпраці
між собою.

Я — графітовий олівець. Звичайний дерев'яний олівець, знайомий всім хлопчикам,
дівчаткам і дорослим, які вміють читати й писати.

Письмо для мене — і професія, і покликання. Це все, що я вмію робити.
Вас, напевно, цікавить, навіщо мені описувати свій родовід. Ну, по-перше, моя

доля цікава. А по-друге, в мені криється таємниця: я — більш загадкове явище, ніж
дерево, захід сонця чи навіть спалах блискавки. Але, на жаль, ті, хто мною користується,
сприймають мене як належне, як звичайну річ, яка випадково потрапила до їхніх рук і не
має історії. Таке зневажливе ставлення понижує мене до рівня звичного явища. Це —
одна з найгрубіших помилок, через неусвідомлення якої людство може занепасти. Адже,
як зауважив мудрий Честертон: «Ми жадаємо дива, але не бажаємо помічати багато див
навколо нас».

Я, Олівець, яким би простим не здавався, заслуговую вашого захоплення та
благоговіння, і я спробую це довести. Насправді, якщо ви зможете зрозуміти мене (хоча
ні, не можна вимагати занадто багато від будь-кого), якщо ви усвідомите диво, що я
втілюю, ви зможете врятувати свободу, яку так прикро втрачає людство. Я хотів би дати
вам життєво важливий урок. І я здатний зробити це краще за автомобіль, літак або
посудомийну машину — адже я такий простий з вигляду.

Простий, думаєте? Однак жодна людина у світі не знає, як мене роблять. Звучить
фантастично, чи не так? Особливо коли усвідомлюєте, що лише в США щорічно
випускають близько півтора мільярда таких, як я.

Візьміть мене в руки та роздивіться з різних боків. Що ви бачите? Нічого
особливого не впадає в око: трохи дерева, лак, маркування, графітовий стрижень, трохи
металу та гумка.

Незліченні попередники
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Так само як ви не можете відстежити своє родинне дерево дуже далеко в часі, так
і я не можу назвати всіх своїх пращурів і розповісти про них. Та декого я все ж таки
представлю, щоб вразити вас тим, наскільки багата і складна моя історія.

Моє родинне дерево починається власне з дерева, а саме кедра з прямошаровою
деревиною, які ростуть у Північній Каліфорнії та Орегоні. А тепер уявіть собі всі ці
пилки, вантажівки, канати та безліч іншого знаряддя, необхідного для заготівлі та
доставки кедрової деревини до залізниці. Подумайте про всіх людей та незліченні вміння,
що знадобилися для виробництва: потрібно було видобути руду, виплавити сталь та
викувати сокири, виготовити пилки та двигуни; виростити коноплі та поступово
перетворити їх на міцні, надійні канати; побудувати селища лісозаготівників,
облаштувати там спальні та їдальні, а ще привезти та приготувати їжу для робітників. Та
навіть над кожною чашкою кави, випитою лісорубами, трудилися тисячі безіменних рук!

Потім ліс везуть на лісопильню до Сан-Леандро в Каліфорнії. Чи можете ви
уявити тих людей, які виготовляють платформи, рейки та локомотиви, які створюють та
встановлюють системи зв'язку, необхідні для роботи залізниці? Всі ці легіони належать
до моїх пращурів.

Розгляньмо лісопильню в Сан-Леандро. Там кедрові колоди розрізують на
невеликі дощечки, довжиною в олівець та шириною менше чверті дюйма. Їх сушать в печі
та підфарбовують. Навіщо? А навіщо жінки рум'янять обличчя? Людям подобається,
коли я виглядаю гарно, їм ні до чого блідий олівець. Потім дощечки покривають воском і
знову сушать. Скільки вміння було потрібно, щоб виготовити фарбу, побудувати
сушильні печі, забезпечити тепло, світло та електроенергію, ремені, двигуни та всі інші
речі, необхідні для роботи заводу? Заводські прибиральники серед моїх пращурів?
Авжеж, так само як і будівельники, які заливали цемент у дамбу гідроелектростанції, яка
належить Pacific Gas & Electric Company, що постачає на завод електроенергію!

Не варто забувати також про близьких і далеких пращурів, які розвозять
шістдесят вагонів заготовок по всій країні.

На олівцевій фабриці — де розташовані будівлі та устаткування вартістю
4  000  000 доларів, усе завдяки моїм економним батькам — складна машина наносить
вісім насічок на кожну заготовку, після чого інша машина укладає в кожну другу
заготовку грифелі, змазує її клеєм і накриває іншою заготовкою. Виходить такий собі
графітовий сендвіч. З такого ось скріпленого дерев'яного сендвіча верстат і вирізає мене
та ще сімох моїх братів.

Мій «стрижень» — насправді штука складна. Графіт видобувають на Цейлоні. А
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тепер уявімо рудокопів і тих, хто створює всі необхідні інструменти, і виробників
паперових мішків, у яких перевозять графіт, і тих, хто робить мотузки, що ними
зав'язують ті мішки, і вантажників, які несуть мішки на кораблі, а також тих, хто будує
ці кораблі. Моєму народженню допомагали навіть доглядачі маяків і портові лоцмани.

Далі графіт змішують із глиною з Міссісіпі, яка містить необхідний для переробки
гідроксид амонію. Потім додають зволожувачі — зазвичай це сульфовані жири, тобто
тваринні жири, оброблені сірчаною кислотою. Побувавши в багатьох машинах, ця суміш
зрештою набуває вигляду фаршу з м'ясорізки, після чого ці невеликі смужки обрізають,
сушать і кілька годин обпалюють у печі за температури понад 1000 градусів. Для того,
щоб стрижні були міцнішими та м'якшими, їх обробляють гарячою сумішшю
канделільського воску з Мексики, твердого парафіну та гідрогенізованих натуральних
жирів.

На мій кедровий корпус наносять шість шарів лаку. Чи знаєте ви, з чого роблять
лак? Хто б міг подумати, що до цього причетні ті, хто вирощують рицину та
виготовляють із неї олію? А це так. Я вже не кажу про те, що своїм приємним жовтим
кольором лак також завдячує вмінням безлічі людей.

Тепер розгляньмо напис. Це — плівка, отримана шляхом нагрівання суміші сажі
та смоли. А як отримують смолу, ви знаєте? І що таке, скажіть-но мені, сажа?

Мій маленький металевий обідець зроблено з латуні. Уявіть собі всіх людей, які
видобувають цинк і мідь, а також тих, хто вміє виготовляти блискучі листи латуні з цих
дарунків природи. А чорні кільця на моєму обідку — це чорний нікель. Що таке чорний
нікель і як його використовують? Історія про те, чому в середині мого обідка немає
чорного нікелю, займе не одну сторінку.

А ось і моя славна корона, що її в побуті називають просто «гумкою», — частина
мене, якою люди позбуваються зроблених із моєю ж допомогою помилок. За стирання
відповідає компонент, який зветься «фактис». Ця речовина схожа на гуму, а отримують її
внаслідок реакції ріпакової олії, привезеної з Голландської Ост-Індії, та хлористої сірки.
Гума, всупереч усталеному уявленню, потрібна лише для скріплення. А ще, звичайно,
сюди додають численні вулканізуючі речовини та прискорювачі реакції. Пемзу
доставляють з Італії; а колір гумки отримують за допомогою пігменту: сульфіду кадмію.

Ніхто не знає
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Ну що, хто тепер наважиться заперечити моє попереднє твердження, що жодна
людина у світі не знає, як мене роблять?

Насправді, до мого створення доклали рук мільйони людей, і ніхто з них не знав
більше за інших. Ви скажете, що, відшукуючи своїх родичів на кавових плантаціях
Бразилії та серед фермерів усього світу, я перебільшую, що це крайність. Але я буду
стояти на своєму. Ніхто з цих мільйонів людей, включно з президентом олівцевої
компанії, не вклав у мене більше, ніж зовсім малесеньку, крихітну дещицю свого знання.
З погляду технології єдина відмінність між цейлонським видобувачем графіту та
орегонським лісорубом полягає лише в типі ноу-хау. Неможливо обійтися ані без
рудокопа, ані без лісоруба, так само як і без хіміка на фабриці, чи без нафтовика — адже
парафін є побічним продуктом нафтопереробки.

Це звучить парадоксально, але ні нафтовик, ні хімік, ні видобувач графіту або
глини, ані жоден із тих, хто причетні до виробництва і керування кораблями, потягами й
вантажівками, ні оператор верстата, що робить насічку на моєму металевому кільці, ні
сам президент компанії не робить свою роботу тому, що потребує мене. Кожному з них я
потрібен, мабуть, менше, ніж першокласнику. Насправді серед цієї безлічі людей є й такі,
хто ніколи в житті не бачив олівця і не знає, як ним користуватися. Їх мотивує до праці
щось інше — не я. Напевно, секрет ось у чому: кожен із цих мільйонів розуміє, що таким
чином може обміняти своє вміння на потрібні йому товари та послуги. Серед цих благ
можу бути і я — а можу й не бути.

Без повелителя
Але існує ще більш дивовижний факт: відсутність повелителя — будь-кого, хто б

диктував або силою скеровував усі ці незліченні дії, яким я завдячую своїм існуванням.
Немає жодного натяку на такого диктатора. Натомість ми бачимо, як працює «невидима
рука». Саме цю таємницю я згадував раніше.

Кажуть, що «лише Бог може створити дерево». Чому ми з цим погоджуємось? Чи
не тому, що розуміємо, що самі на це не здатні? Справді, а чи здатні ми хоча б описати
дерево? Ні, хіба що в загальних рисах. Ми можемо, наприклад, сказати, що дереву
відповідає певна комбінація молекул. Але чи є серед людей той, хто зумів би навіть
просто описати молекулярні зміни протягом усього життєвого циклу дерева? Це просто
неможливо уявити!
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Я, Олівець, є складним поєднанням різних див: дерева, цинку, міді, графіту тощо.
Але до цих див, які виявляють себе в природі, додалося ще одне надзвичайне диво:
об'єднання творчих зусиль безлічі людей, мільйонів ноу-хау, що складаються в одне ціле
природним, спонтанним чином у відповідь на людські потреби й бажання та за відсутності
будь-якого керівництва! Оскільки лише Бог здатен створити дерево, я наполягаю на
тому, що лише Бог здатен створити мене. Людина не здатна скерувати мільйони цих
крупинок знань, щоб дати мені життя, так само як і не здатна скласти молекули докупи
для створення дерева.

Саме це я мав на увазі, коли писав: «Якщо ви усвідомите диво, що я втілюю, ви
зможете врятувати свободу, яку так прикро втрачає людство». Адже якщо ви знаєте, що
всі ці імпульси, ці знання природно, навіть автоматично, вступають у творчу та
виробничу взаємодію, реагуючи на людські потреби та попит, — тобто за відсутності
урядових або інших примусових сценаріїв, — тоді ви вже маєте одну абсолютно
необхідну для свободи річ: віру у вільну людину. Без цієї віри свобода неможлива.

Варто державі лишень отримати монополію на якийсь вид діяльності (наприклад,
на доставляння пошти), як більшості починає здаватися, що самостійно організувати
належне доставляння пошти люди вже не зможуть. Причина проста: кожен визнає, що не
володіє всіма знаннями, необхідними для доставляння пошти. Він також розуміє, що
жодна інша людина не здатна цього зробити. І ці припущення правильні. Жодна людина
не володіє достатніми професійними навичками, щоб забезпечити доставляння пошти в
масштабах країни, так само як жодна людина не володіє достатніми знаннями та
уміннями, щоб зробити олівець. Отже, без віри у вільну людину, без усвідомлення того,
що мільйони крихітних ноу-хау здатні природним і дивним чином взаємодіяти у відповідь
на наші потреби, людина доходить помилкового висновку, що доставляння пошти є
можливим лише під керівництвом держави.

Безліч свідчень
Якби я, Олівець, був єдиним свідченням того, на що здатні люди, коли їм надана

свобода, то ці скептики мали б рацію. Але ось вам інші свідчення — незліченні та
незаперечні. Доставляння пошти — справа надзвичайно проста, порівнюючи, скажімо, з
виробництвом автомобіля, комп'ютера, зернозбирального комбайна, фрезерувального
верстата чи тисячами інших речей. Доставляння? У цій сфері ті люди, яким було надано
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свободу, переносять людські голоси через увесь світ менш ніж за секунду; вони
відправляють у кожну оселю рухоме зображення будь-якої події, щойно вона сталася;
вони доставляють 150 пасажирів із Сіетла в Балтімор менш ніж за чотири години; вони
проводять газ із родовища в Техасі до конфорок у Нью-Йорку за неймовірно низькими
цінами й без жодних субсидій; вони постачають кожні чотири фунти нафти з Перської
затоки до нашого Східного узбережжя — через половину Земної кулі — дешевше, ніж
бере держава за доставляння листа вагою в унцію на інший бік вулиці!

Урок, який я хотів вам дати, полягає ось у чому: не стримуйте жодних творчих
ідей. Суспільство має просто навчитися жити в гармонії з цією думкою. Дозвольте
правовим механізмам суспільства усунути будь-які перешкоди. Нехай ці творчі ідеї
розвиваються вільно. Вірте, що вільні чоловіки та жінки підкоряться «невидимій руці», і
ваша віра виправдає себе. Я, Олівець, такий простий на вигляд, пропоную розповідь про
таїнство мого створення як свідчення того, що ця віра справжня, — як справжні сонце,
дощ, кедри та вся наша земля.

Підсумкове запитання. У який спосіб мережа співпраці сприяє значному
розширенню виробничого потенціалу країни і внаслідок цього створює основу для
нашого сучасного рівня життя?
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