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Przyjemniejsze życie
Kiedy dorastałem w latach 70., ostrzegano nas, że po-
wraca epoka lodowcowa, eksplozji demograficznej nie 
da się powstrzymać, a wszystkich nas zatrują chemi-
kalia w atmosferze. Nic takiego się nie stało.

„Nadciąga potop, nuklearna katastrofa, zmiana 
klimatu, głód: Londyn tonie” – śpiewał pod koniec 
lat 70. brytyjski zespół The Clash. – Czuliśmy, że 
ludzkość walczy ostatkiem sił, by nie spaść w przepaść. 
Trzymamy się już tylko paznokciami i nikt nam nie 
pomoże – mówił wokalista grupy, Joe Strummer, wy-
rażając tym samym ogólny klimat pesymizmu, jaki 
panował w tamtych czasach.

Ludzkość wcale nie stoczyła się po równi pochy-
łej, lecz wszystkie wskaźniki dowodzą, że – mówiąc 
obrazowo – zaczęła wspinać się w drugą stronę – pi-
sze Matt Ridley, autor książki „The Rational Opti-
mist” (Racjonalny optymista). Ludziom żyje się po 
prostu lepiej. Statystycznie każdy z nas jest szczę-
śliwszy, zdrowszy, bogatszy i bardziej życzliwy niż 
jeszcze 50 lat temu (a co dopiero sto czy dwieście 

lat wcześniej). Życie jest przyjemniejsze. Mamy wię-
cej czasu na rozrywki i lepszy dostęp do wszelkiego 
rodzaju technologii niż wcześniej. 

W Wielkiej Brytanii, ojczyźnie pesymistycznych 
The Clash, w ciągu niespełna dwóch pokoleń średnia 
życia wydłużyła się o jedną trzecią. 

W pułapce nostalgii
Oczywiście, że każdy przeżywa osobiste tragedie 
i trudności. Prawdą jest też, że po kryzysie finanso-
wym czeka nas gorszy okres. Ale w dalszej perspekty-
wie mamy przed sobą bardzo dobre stulecie. Czas się 
rozchmurzyć.

Optymizm jest racjonalny, a pesymizm nie. Nie 
bierze pod uwagę ani mechanizmów rządzących od 
wieków ludzkością, ani bardzo konkretnych danych, 
które wskazują na poprawiające się warunki życia. 
Skoro przez tysiąclecia jest tylko lepiej, to dlaczego 
miałoby nagle być nam gorzej? Standardy poprawia-
ją się coraz szybciej, ludzkość coraz szybciej reaguje 
na nowe wyzwania. 
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Będzie dobrze!
Jeśli nachodzą cię chwile zwątpienia co do przyszłości, 

przeczytaj manifest Matta Ridleya, największego radosnego 
optymisty naszych czasów.
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W połowie tego stulecia rodzaj ludzki powiększy się 
z około 10 milionów przodków, którzy zasiedlali zie-
mię 10 tysięcy lat temu, do prawie 10 miliardów. Nie-
którzy spośród dzisiejszych mieszkańców Ziemi cier-
pią głód, strach i prześladowanie gorsze niż w epo-
ce kamienia łupanego. Innym trudniej wiązać koniec 
z końcem niż nawet kilka miesięcy wcześniej. Ale prze-
ważająca większość ludzi jest lepiej odżywiona, miesz-
ka w dużo lepszych warunkach, ma ciekawsze rozryw-
ki, jest chroniona przed chorobami i ma dużo większe 
szanse na dożycie starości, niż którykolwiek z naszych 
przodków. Mamy więcej wszystkiego. Według nie-
których szacunków liczba rozmaitych rodzajów 
produktów, które każdy może kupić w Nowym 
Jorku lub Londynie, wynosi ponad 10 miliar-
dów. 

Niektórzy wciąż mają w głowie idylliczny 
obraz przeszłości, gdy życie było prostsze, spo-
kojniejsze, głębsze w wymiarze społecznym 
i duchowym. „Jakże bym chciał urodzić się ty-
siąc lat temu z daleka od tego wielkiego miasta, 
gdzie człowiek nie może być wolny” – zachwy-
cał się wokalista zespołu Velvet Underground 
w piosence „Heroin” (Heroina). Gdyby wiedział, jak 
kiedyś wyglądało życie, nie chciałby przenieść się 
w czasie nawet o dwa–trzy wieki. 

Wyobraźmy sobie rodzinę, która siada w roku 
1800 do stołu gdzieś w Europie Zachodniej lub Sta-
nach Zjednoczonych. Gromadzi się wokół pieca 
w prostej, drewnianej chacie. Ojciec czyta na głos 
fragmenty Pisma Świętego, matka przygotowuje ro-
sół wołowy z cebulą. Niemowlęciem zajmuje się jed-
na z jego sióstr, a najstarszy syn nalewa wodę z dzba-
na do glinianych kubków na stole, podczas gdy naj-

starsza córka karmi konia w stajni. 
Z zewnątrz nie dochodzą hałasy ru-
chu ulicznego, nie ma handlarzy nar-
kotyków, a w mleku nie znajdują się 
żadne dioksyny ani odpady radioak-
tywne.

„Na litość boską! To bzdura!” – obrusza się Ri-
dley. Statystyki wskazują, że chociaż rodzina jest do-
brze sytuowana, ojcu czytanie Biblii przerywa ka-
szel związany z zapaleniem oskrzeli, które zabije go 
w wieku 53 lat (i tak ma szczęście, bo średnia ży-

cia w Anglii w roku 1800 wynosiła 
mniej niż 40 lat). Niemowlak pła-
cze, bo ma ospę i niedługo umrze, 
jego siostra wkrótce stanie się pry-
watną własnością męża. Woda, 
którą nalewa syn, smakuje krowa-
mi pojonymi w potoku. Matkę drę-
czy ból zęba. Sąsiad właśnie w staj-
ni robi starszej córce dziecko, któ-
re zostanie odesłane do sierocińca. 
Mięso to rzadki przysmak, więc nie 
szkodzi, że zupa jest szarą breją. 
Warzyw i owoców o tej porze roku 
nie ma. Nie ma światła, bo świece 
są drogie. Nikt w tej rodzinie nigdy 
nie widział sztuki teatralnej, nie na-
malował obrazu ani nie słyszał for-
tepianu. Szkoła to parę lat nudnych 
lekcji łaciny. Ojciec był w mieście 
raz, a podróż kosztowała go rów-
nowartość tygodniowej pensji. In-
ni członkowie rodziny nie ruszali 
się z domu dalej niż 25 kilometrów.

I rower dla każdego
Od 1800 roku światowa popula-
cja powiększyła się sześciokrotnie, 
a jednak średnia życia wzrosła po-
naddwukrotnie, a dochód realny 
na głowę każdego mieszkańca 

Matt Ridley 
(ur. w 1958 r.), 
brytyjski pi-
sarz, dziennikarz 
i przedsiębiorca. 
Kształcił się w Eton 
i na Uniwersytecie 
Oksfordzkim, gdzie 
obronił doktorat 
z zoologii. Pracował 
jako redaktor 
w „The Economist” 
i „The Washington 
Post”. W połowie 
lat 90. opublikował 
książkę popularno-
naukową o ewolu-
cyjnych podstawach 
ekonomii i relacji 
społecznych „O po-
chodzeniu cnoty”.
Publikacja „The Ra-
tional Optimist” wy-
wołała kontrowersje 
w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie zwracano 
uwagę, że Ridley, 
zagorzały teoretyk 
liberalizmu, był w ra-
dzie nadzorczej ban-
ku Northern Rock, 
gdy ten otarł się 
o bankructwo. „The 
Guardian” nazwał 
Ridleya „funda-
mentalistą wolne-
go rynku”, a jego 
książkę „triumfem 
wiary nad doświad-
czeniem”. Jednak 
po drugiej stronie 
Atlantyku lewicowy 
„The New York 
Times” nie krył entu-
zjazmu dla radosne-
go optymizmu. 

w piosence „Heroin” (Heroina). Gdyby wiedział, jak 

chu ulicznego, nie ma handlarzy nar-
kotyków, a w mleku nie znajdują się 
żadne dioksyny ani odpady radioak-
tywne.
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ROŚNIE ZASOBNOŚĆ 
Nie tylko Europejczycy i mieszkań-
cy Ameryki Północnej stają się bo-
gatsi, ale także wielu ludzi w kra-

jach rozwijających się.  
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globu (po uwzględnieniu inflacji) jest teraz dzie-
więć razy większy. 
W 2005 roku w porównaniu z 1955 r. każdy 

mieszkaniec Ziemi zarobił prawie trzy razy więcej 
(z poprawką na inflację), zjadł posiłki o jedną trze-
cią obfitsze (pod względem kaloryczności) i mógł 
spodziewać się życia dłuższego o jedną trzecią. 
Mniejsze było zagrożenie, że zginie na wojnie, zo-
stanie zamordowany, umrze w połogu lub na skutek 
wypadku, spotkania z tornadem, w powodzi, z gło-
du, na krztusiec, gruźlicę, malarię, błonicę, tyfus, 
odrę, ospę, szkorbut czy polio. Występowanie raka, 
choroby serca czy zawału było rzadsze we wszyst-
kich grupach wiekowych. Każdy człowiek miał 
większe prawdopodobieństwo nauczyć się czytać 
i pisać oraz ukończyć szkołę. Było bardziej prawdo-
podobne, że będzie posiadać telefon, WC, lodów-
kę i rower. 

Wszystko to w ciągu pół wieku, gdy liczba ludności 
na świecie wzrosła ponad dwa razy. A więc na skutek 
wzrostu populacji wcale nie trzeba było wprowadzić 
racjonowania usług i dóbr, lecz wręcz stały się one 
dostępne dla większej liczby ludzi. „Według wszyst-
kich miar jest to zdumiewające osiągnięcie ludzkości” 
– pisze Ridley.

No tak, w niektórych miejscach na świecie żyje 
się zdecydowanie lepiej, a w innych gorzej niż 50 lat 
temu, co wyrównuje się w średnich statystycznych 
– może powiedzieć pesymista. Ale nawet jeśli po-
dzielić ziemię na regiony, trudno znaleźć taki, gdzie 
warunki od 1955 r. się pogorszyły. Jest tylko sześć 
krajów, gdzie spadł nieco w ciągu ostatniego półwie-
cza dochód realny na głowę mieszkańca (Afganistan, 
Haiti, Kongo, Liberia, Sierra Leone i Somalia), trzy, 

gdzie krótsza jest długość życia (Rosja, Suazi, Zim-
babwe), i nie ma żadnego, gdzie umiera więcej no-
worodków. Rzeczywiście rozwój Afryki postępuje 
wolniej niż innych części świata. Były też ciężkie 
okresy. W latach 90. średnia życia w krajach Afryki 
Południowej spadła z powodu epidemii AIDS (pod-
niosła się w ostatnim czasie), standard życia się ob-
niżył w latach 60. w Chinach, w latach 70. w Kam-
bodży, w latach 80. w Etiopii, w latach 90. w Rwan-
dzie, w 2000 w Kongu, a cały czas się obniża w Ko-
rei Północnej. Dla Argentyny wiek XX był okresem 
stagnacji. 

Ale w sumie, po pół wieku rozwoju, rezultaty są 
„niezwykle, zdumiewająco, niesłychanie pozytyw-
ne” – pisze Ridley. Przeciętny Meksykanin żyje dłu-
żej niż Brytyjczyk w roku 1955. Przeciętny mieszka-
niec Botswany zarabia więcej niż Fin w 1955 roku. 
Śmiertelność niemowląt jest dziś niższa w Nepalu niż 
we Włoszech w 1951 roku. Procent Wietnamczyków 
żyjących za mniej niż dwa dolary dziennie w ciągu 
ostatnich 20 lat spadł z 90 do 30. Średnio każdy Ko-
reańczyk z Południa żyje 26 lat dłużej i zarabia 15 
razy tyle co w 1955 roku. „Bogaci się wzbogacili, 
ale biedni odnieśli nawet większy sukces. Ubodzy 
w krajach rozwijających się zwiększyli konsumpcję 
dwa razy szybciej niż cały świat w ciągu ostatnich 
20 lat XX wieku. Chińczycy są dziesięć razy bogat-
si i żyją 28 lat dłużej niż 50 lat temu. Nawet Nige-
ryjczycy są dwukrotnie bogatsi i żyją dłużej o 9 lat 
niż w 1955 roku. Pomimo że ludność świata się po-

dzielić ziemię na regiony, trudno znaleźć taki, gdzie 
warunki od 1955 r. się pogorszyły. Jest tylko sześć 
krajów, gdzie spadł nieco w ciągu ostatniego półwie-
cza dochód realny na głowę mieszkańca (Afganistan, 
Haiti, Kongo, Liberia, Sierra Leone i Somalia), trzy, 
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UMIERALNOŚĆ WŚRÓD DZIECI
61 spośród tysiąca nowo narodzonych 

dzieci umiera na świecie przed 
ukończeniem piątego roku życia. To ponad 

dwa razy mniej niż w 1970 r. 
(141 na 1000).
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ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA
Coraz mniej ludzi umiera w młodym 

wieku. Dzięki lepszemu odżywianiu, hi-
gienie i rozwojowi medycyny średnia 

długość życia na świecie wyraźnie wzro-
sła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 

wiek

Rzeki i jeziora w Eu-
ropie w ciągu ostat-ropie w ciągu ostat-

nich dziesięcioleci sta-nich dziesięcioleci sta-
ły się o wiele czystsze. ły się o wiele czystsze. 

W 1990 r. tylko W 1990 r. tylko 

52%
wód rzek i jezior w Unii wód rzek i jezior w Unii 

Europejskiej nada-Europejskiej nada-
wało się do kąpieli. wało się do kąpieli. 

W 2009 r. do tego ce-W 2009 r. do tego ce-
lu nadawało się już lu nadawało się już 

90%. 
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dwoiła, to liczba ludzi żyjących poniżej granicy ubó-
stwa (dolar z 1985 r. na dzień) spadła od 1950 ro-
ku. Procentowo ten spadek był dwukrotny (do mniej 
niż 18 proc.). To nadal dużo, ale trend wskazuje, że 
gdyby utrzymać tę skalę poprawy warunków życio-
wych, ubóstwo zostanie wyeliminowane do 2035 r. 
(choć prawdopodobnie trend wyhamuje)” – wylicza 
Ridley. Według ONZ w ciągu ostatnich 50 lat bieda 
została zmniejszona bardziej niż w ciągu ostatnich 
pięciu wieków.

Więcej światła!
Oto, czym są tłuste lata: zwiększeniem liczby dóbr 
i usług, które można zakupić za tę samą ilość pracy. 
Lubimy utyskiwać na drożyznę, ale dane wskazują, że 
dziś wszystko jest tańsze.

Podstawowe produkty (jedzenie, ubranie, surow-
ce energetyczne, schronienie) można dziś dostać 
zdecydowanie taniej niż kiedykolwiek w ciągu ostat-
nich 200 lat. Może to wydać się dziwne, ale przecięt-
ny dom jednorodzinny kosztuje dziś nieco mniej niż 
w roku 1900 lub 1700, mimo wszystkich udogodnień 
(ogrzewanie, elektryka, hydraulika). Jeśli podstawo-
we potrzeby można zaspokoić taniej, więcej środków 
można przeznaczać na luksusy, do których jeszcze 
niedawno należało oświetlenie.

Pieniądze nie są do końca miarą zamożności. 
Ważna jest też dostępność towarów. Jak pisze eko-
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OSZCZĘDNY PRZEMYSŁ
Fabryki zużywają przeciętnie o 30 proc. 
mniej energii niż w 1990 r. dla takiej sa-
mej produkcji. Mistrzem oszczędzania 
jest przemysł chemiczny, zużywający 

o 55 proc. mniej energii.

19881988 1991 1995 1998 2001 2004 2007 20102010
00

50005000

10 00010 000

15 00015 000

20 00020 000

25 00025 000

30 00030 000

Wyrąb amazońskich lasów 

Wyrąb amazońskich lasów 

Wyrąb amazońskich lasów 

Wyrąb amazońskich lasów 

Wyrąb amazońskich lasów 
deszczowych w Brazylii

deszczowych w Brazylii

deszczowych w Brazylii

deszczowych w Brazylii

deszczowych w Brazylii

ZNISZCZENIE LASÓW DESZCZOWYCH
Dzięki podjęciu skutecznych środków zapobiegawczych 

udało się w Brazylii zdecydowanie ograniczyć wyrąb 
lasów deszczowych. Wiele jest jednak jeszcze do zrobie-

nia, zanim zastopowane zostanie niszczenie ostoi 
bogactwa gatunków Amazonii. 
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CHRONIONA PRZYRODA
Ponad 14 mln kmkw. 

powierzchni Ziemi objętych jest 
ochroną – ponad dwa razy tyle, 

co przed 25 laty.
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Samowystarczalne, 
ekologiczne miasto przyszłości 
w kształcie lilii zapewni idealną 
harmonię z przyrodą – projekt 

francuskiego architekta 
Vincenta Callebauta.

Norman Borlaug 

w latach 60. 

wyhodował dające 

obfity plon i odporne 

na choroby odmiany 

pszenicy, dzięki 

którym ponad 

miliard ludzi ocalało 

przed śmiercią 

głodową. 
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nomista Don Boudreaux, gdyby przeciętny Ame-
rykanin przeniósł się w czasie do roku 1967 ze 

swoim współczesnym zarobkiem, byłby lokalnym 
bogaczem, ale nigdzie nie znalazłby eBaya, Ama-
zonu, Starbucksa, Wal-Martu, Prozacu, Google czy 
BlackBerry.

Zapomnijcie o pieniądzach – pisze Ridley. „Klu-
czem jest czas, a nie dolary, muszelki czy złoto. 
Prawdziwą miarą wartości jakiejś rzeczy jest czas 
potrzebny na jej wytworzenie”. Tworzenie wszystkie-
go samemu jest bardziej czasochłonne niż zakupie-
nie tej rzeczy od innych. A jeśli jest to mniej czaso-
chłonne, to można konsumować więcej. Przeciętny 
Brytyjczyk zużywa 40 tys. razy więcej sztucznego 
światła, 50 razy więcej energii i podróżuje 250 razy 
dalej niż w 1750 roku.

Kryzys wielki, kryzys zły…
Czy to możliwe, że nie tylko ostatnia bańka rynku 
kredytowego, ale cały powojenny wzrost standardów 
życia był jedną wielką piramidą finansową, możliwą 
tylko dzięki rozwojowi rynku kredytowego?

Kryzys na rynkach finansowych z 2008 r. spo-
wodował głęboką i bolesną recesję, która z kolei 
oznacza dla wielu ludzi na całym świecie trudności 
z utrzymaniem gospodarstwa domowego i bezrobo-
cie. „Zaczęli zadawać pytanie, czy rosnący standard 
życia nie był tylko iluzją, trikiem, piramidą finanso-

wą, która mogła istnieć wyłącznie dzięki odkładaniu 
czasu zapłaty na później. Czy to możliwe, że wzboga-
ciliśmy się, pożyczając od naszych dzieci, i że zbliża 
się dzień, kiedy ten cały piramidalny system weźmie 
w łeb?”. Zdaniem racjonalnego optymisty obecny 

system gospodarczy jest rzeczy-
wiście oparty na zadłużaniu się 
kosztem przyszłych pokoleń, ale 
nie ma w tym nic złego ani tym 
bardziej dziwnego. To zwyczaj-
ne, bardzo ludzkie zachowanie 
– przekonuje Ridley, z wykształ-
cenia biolog i ewolucjonista. 

„15-letnie szympansy wytwo-
rzyły już około 40 proc. i spożyły 
40 proc. kalorii, których potrze-
bować będą w ciągu całego swo-
jego życia. W tym samym wieku 
ludzie (z plemion myśliwych-zbie-
raczy) spożyli 20 proc. wszyst-
kich kalorii, ale wytworzyli tylko 
cztery procent. Człowiek dużo wy-
raźniej niż inne zwierzęta przeja-
wia skłonność do pożyczania na 
poczet przyszłych możliwości po-
przez współpracę z innymi osob-
nikami w młodym wieku”. Ozna-
cza to, że człowiek szuka pomo-
cy u innych za młodu, po to by 
oddać pracę włożoną w wyżywie-
nie i wychowanie w wieku dojrza-
łym, gdy jego możliwości są więk-
sze. Takie zachowanie wykształ-
ciło się prawdopodobnie głównie 
dlatego, że człowiek we wspólno-
tach myśliwych-zbieraczy wyspe-
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POSTĘP DEMOKRACJI
Ludzie w 89 krajach mogą obec-
nie w pełni korzystać z praw de-
mokratycznych i wolności obywa-
telskich. To ponad dwa razy więcej 

niż w połowie lat 70.
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Wojny wskutek rozpadu ZSRR i Jugosławii

MNIEJ WOJEN
Świat stał się bardziej pokojowy. 
W 1992 r. prowadzono 55 wo-

jen, w zeszłym roku – 25 (prawie 
wszystkie w Azji i Afryce). To najniż-

szy wskaźnik od lat 60. XX w.
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BEZ KARY ŚMIERCI
Coraz więcej państw rezygnuje z egzeku-
cji. 95 państw całkowicie zrezygnowało 
z kary śmierci. 35 państw już jej prak-
tycznie nie stosuje. W 58 krajach jest 

ona wciąż wykonywana.
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cjalizował się w przetwarzaniu żywności (wykopywa-
niu i gotowaniu korzeni, obróbce mięsa itd.). Taka 
praca wymaga długiej nauki, ale czas włożony w zdo-
bywanie doświadczenia zwraca się z nawiązką, gdy 
dorośli, którzy opanują produktywne techniki, mo-
gą produkować nadwyżkę żywności i dzielić się nią 
z dziećmi.

Dziś różnica jest taka, że wymiana międzypoko-
leniowa przyjmuje bardziej wspólnotową formę – na 
przykład podatku, opłacanego przez najbardziej pro-
duktywnych ludzi, który służy do fundowania edu-
kacji młodym. System bankowy pozwala pożyczać 
i konsumować za młodu, a oszczędzać i pożyczać 
na starość, wyrównując w ten sposób standard życia 
przeciętnej rodziny. „Potomkowie mogą spłacić dług, 
bo bogacą się dzięki innowacjom i oddają nadwyż-
kę” – uważa Ridley. 

Na wykresie światowego PKB Wielki Kryzys lat 
30. XX wieku jest tylko lekkim załamaniem rosnące-
go trendu. Do roku 1939 nawet najgorzej dotknięte 
recesją państwa, czyli USA i Niemcy, były bogatsze 
niż w 1930. W okresie kryzysu powstało wiele nowych 
produktów i całe gałęzie przemysłu. Już w 1937 ro-
ku 40 proc. dochodów ze sprzedaży wielkiego amery-
kańskiego koncernu chemicznego DuPont pochodzi-
ło z produktów, które nie istniały przed 1929 rokiem, 
takich jak sztuczny jedwab, emalia czy film celulo-
idowy. Wzrostu nie da się łatwo zatrzymać – chyba 
że przez złą politykę.

„Inwestować trzeba w innowacyjność, bo jeśli 
ktoś bierze kredyt po to, by utrzymywać luksusowy 
styl życia albo kupić drugi dom, którym może spe-
kulować na rynku nieruchomości, to robi potom-
stwo w konia. Tak było z wieloma firmami i rodzina-
mi we wczesnych latach dwutysięcznych: pożyczyli 
więcej od potomków, niż pozwalało tempo innowa-

cyjności. Za mało inwestowano w nowe pomysły, za 
dużo środków przeznaczono na spekulacje cenami 
nieruchomości, wojny, korupcję, dobra luksusowe 
i kradzież”.

Konsumencie, jesteś królem
Otaczają mnie ludzie gotowi dać mi to, co chcę, do-
kładnie wtedy, kiedy chcę, tak jakbym był Królem 
Słońce, Ludwikiem XIV w Wersalu w roku 1700.

Brytyjski artysta Thomas Thwaites w 2009 roku 
postanowił sprawdzić, czy może całkowicie samo-
dzielnie zbudować toster, który jest do kupienia za 
cztery funty w lokalnym supermarkecie. Potrzebował 
tylko kilku surowców: żelaza, miedzi, niklu, plastiku 
i miki (do izolacji). Nawet tak proste zadanie oka-
zało się niewykonalne. Udało mu się zdobyć rudę 
żelaza, ale musiał ją wytopić, a do tego potrzebował 
wielkiego pieca. Żeby mieć plastik, potrzebował ro-
py i urządzeń do rafinacji. W końcu za pomocą paru 
małych oszustw udało mu się zbudować upragniony 
toster – cały projekt trwał kilka miesięcy, kosztował 
dużo pieniędzy, a produkt końcowy pozostawiał wie-
le do życzenia. Przypomnijmy – w sklepie lepszy to-
ster kosztował cztery funty, czyli mniej niż godzina 
pracy za pensję minimalną. 

„Dla Thwaitesa projekt był dowodem, jak bez-
bronni są konsumenci. Ale to też ilustracja potęgi 
specjalizacji i wymiany. Tysiące ludzi, z których ża-
den nie był motywowany chęcią zrobienia Thaite-
sowi osobistej przysługi, pracowało wspólnie, tak 
by mógł kupić toster za niewielką sumę” – dziwi 
się Ridley.

Ludwik XIV zawsze jadał wieczorny posiłek sam. 
Wybierał spośród 40 dań podawanych na srebrnych 
i złotych półmiskach. Potrzebował aż 498 kucharzy, 
by przygotowali mu tak wyborne potrawy. Był boga-
ty, bo pochłaniał pracę innych ludzi. Wydawać by 
się mogło, że dziś przeciętna paryska rodzina o śred-
nich dochodach, z dwójką dzieci, może tylko marzyć 
o luksusach króla Ludwika. „Ale zastanówcie się 
– pisze Ridley. – W każdym najmarniejszym super-
markecie znajdziemy róg obfitości, który przyćmie-
wa wszystko, czego mógł skosztować król Ludwik 
(i nie jest zatrute salmonellą, czego Roi Soleil nie Roi Soleil nie Roi Soleil
mógł być tak pewny)”. Do wyboru mamy dziesiątki 
rodzajów produktów świeżych, mrożonych, wędzo-
nych, puszkowanych i dania gotowe do odgrzania. 
Restauracje serwują dania z Włoch, Japonii, Chin 
czy Indii. „Zastanówcie się nad tym chwilę: nasze 
pokolenie doświadczyło czegoś wyjątkowego w histo-
rii ludzkości – nigdy wcześniej przeciętny człowiek nie 
mógł pozwolić sobie na to, by ktoś przygotowywał za 
niego posiłki”.

„Chodzi mi o to, że każdy z nas ma dużo więcej 
służących niż 498 kucharzy Ludwika. Oczywiście 
w przeciwieństwie do sług Króla Słońce, ci ludzie 
nie pracują tylko dla nas, ale też dla innych. Tylko że 
z waszego punktu widzenia nie ma najmniejszej 
różnicy. To magia specjalizacji i wymiany han-

Prawdziwą 
miarą wartości 
jakiejś rzeczy 
jest czas 
potrzebny 
na jej 
wytworzenie

Udział ludzi, którzy nie 
dojadają w krajach roz-dojadają w krajach roz-
wijających się, wynosił wijających się, wynosił 

w roku 1980 w roku 1980 

25% 
– do roku 2005 zma-– do roku 2005 zma-

lał do lał do 

16%.
W tym samym okresie W tym samym okresie 
liczba ludności świata liczba ludności świata 
wzrosła o ponad dwa wzrosła o ponad dwa 

miliardy.

Libijczycy walczą z dyktaturą 
Kadafiego. Na świecie 

jest dziś dwa razy więcej 
państw demokratycznych niż 

w połowie lat 70.
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dlowej, która właściwa jest tylko rodzajowi ludz-
kiemu. Rób jedną rzecz, korzystaj z wielu”. Zda-

niem Ridleya, jeśli ta zasada ekonomii wolnorynko-
wej (którą zaczerpnął prosto z prac Adama Smitha 
i Friedricha von Hayeka) zostanie zachowana, ludz-
kości nic nie grozi. Na wzór swobodnej wymiany han-
dlowej ludzkość rozwinęła wymianę idei, z której rodzą 
się innowacyjne rozwiązania bieżących problemów. To 
czynnik, którego pesymiści nie biorą pod uwagę: na-
wet jeśli obecne kłopoty ekonomiczne, ekologiczne czy 
demograficzne wydają się nieuchronnie prowadzić do 
katastrofy, ludzkość znajdzie sposób, by dopasować 
się do nowych warunków.

Żarłoczne plemię
Ludzkość może wyżywić się coraz lepiej, nie powięk-
szając terenów upraw, a nawet stopniowo redukując 
ten obszar.

Gdyby pod koniec drugiego milenium średnie 
plony były takie same jak w latach 60., wówczas dla 
wyżywienia ludzkości potrzeba byłoby 7,9 miliarda 
akrów ziemi. Tymczasem dzięki dalszej intensyfika-
cji rolnictwa można było uprawiać tylko 3,7 miliar-
da akrów. 

Ekonomista Colin Clark wyliczył, że każdy czło-
wiek potrzebuje tylko 27 mkw. ziemi, żeby się wyży-
wić. Jego tok rozumowania wyglądał tak: przeciętnie 
człowiek potrzebuje 2,5 tys. kalorii dziennie, czyli 
685 gramów ziarna. Ale powiedzmy, że potrzebuje 
dwa razy więcej – 1370 g (na paliwo, błonnik, tro-
chę dodatkowych zwierzęcych protein). Fotosynte-
za pozwala z urodzajnej, dobrze nawodnionej gle-
by uzyskać około 350 g ziarna dziennie – ale, re-
alistycznie patrząc, średnio można osiągnąć tylko 
50 g na dzień. A więc potrzeba 27 mkw., by zaspo-
koić potrzeby żywieniowe każdego człowieka. Na 

tej podstawie, i biorąc pod uwagę dostępne w latach 
60. zboża, Clark wyliczył, że świat może wyżywić 35 
miliardów ludzi.

„Załóżmy, że te wyliczenia były zbyt optymistycz-
ne i każdy potrzebuje nie 27 mkw., ale cztery razy 
więcej: 100 mkw.” – pisze Ridley. To granica inten-
syfikacji. Gdzie jesteśmy teraz? W 2004 r. świat wy-
tworzył około dwóch miliardów ton ryżu, zboża i ku-
kurydzy na pół miliarda hektarów (czyli cztery tony 
na hektar). Te trzy uprawy dostarczyły dwóch trze-
cich żywności na świecie (bezpośrednio i poprzez 
wołowinę, wieprzowinę i drób). Tak więc hektar wy-
żywił około ośmiu osób. Każdemu przypadło 1250 
mkw. Jeszcze daleko do limitu 100 mkw. Nawet jeśli 
ludzkość powiększy się do 9 miliardów, nie osiągnie 
granicy produktywności. Co więcej, nie musimy na-
wet przechodzić na wegetarianizm, bo pół miliarda 
hektarów obecnych upraw pozwala również utrzy-
mać pastwiska.

Wąskim gardłem może być nawadnianie pól. Le-
ster Brown, amerykański pionier ekologii, wskazuje, 
że 70 proc. wody, którą zużywa ludzkość, jest wy-
korzystywane w rolnictwie. Woda w kanałach iryga-
cyjnych, rozproszona na dużej powierzchni, paruje 
szybciej – co jest dużym problemem. Na przykład 
Ganges już zaczyna wysychać w dolnym biegu. Jed-
nak Brown zapomina dodać, że istnieją skuteczniej-
sze techniki – na przykład nawadnianie kropelkowe, 
które stosuje się już w Izraelu, Jordanii i na Cyprze. 
Marnowanie wody to skutek jej niskiej ceny. Powody 
do optymizmu dają prawa rynku. Jeśli wody zacznie 
poważnie brakować, jej cena wzrośnie, co da impuls 
do oszczędzania, a to z kolei spowoduje wzrost zaso-
bów. Tak samo jest z innymi zasobami – paliwami, 
metalami itd. „Wzrost ceny to potężny bodziec dla in-
nowacji” – pisze Ridley.

W roku 1999 W roku 1999 

105 mln 
dzieci w wieku szkolnym dzieci w wieku szkolnym 
nie chodziło do szkoły. nie chodziło do szkoły. 
Dotyczyło to zwłaszcza Dotyczyło to zwłaszcza 

dziewczynek (58%). dziewczynek (58%). 
Do roku 2007 liczba Do roku 2007 liczba 

ta spadła do ta spadła do 

72 mln.

W każdym 

supermarkecie 

znajdziemy róg obfitości, 

przyćmiewający 

wszystko, czego mógł 

skosztować król 

Ludwik XIV.
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„Wyobraźmy sobie wielki rozwój terenów dzikich, 
niezagospodarowanych, na których może rozwijać 
się przyroda do 2050 roku. Cel piękny i możliwy do 
osiągnięcia, ale nie poprzez powrót do archaicznych 
metod i substancji organicznych, lecz dzięki inten-
syfikacji, modyfikacjom genetycznym, odpowiednim 
nawozom i mechanizacji. Jeśli świat zdecyduje, że 
chce uprawiać paliwo na polach, a nie wydobywać 
je z głębi ziemi, to do widzenia, lasy deszczowe! Ale 
dopóki utrzyma się zdrowy rozsądek, to moje wnuki 
będą mogły dobrze się najeść i odwiedzać większe 
i piękniejsze obszary dzikiej przyrody niż ja teraz” 
– pisze Ridley.

Zasypywanie dołka
Już rok 1955 był rekordowo dobry. Pomimo wysiłków 
Hitlera, Stalina i Mao nigdy wcześniej świat nie był 
tak bogaty, ludny i ludzkość nie miała takich wygód.

Śmiertelność niemowląt w Indiach już w 1955 r. 
była niższa niż we Francji czy w Niemczech w ro-
ku 1900. Dziś wśród Amerykanów oficjalnie uważa-
nych za „ubogich” 99 proc. ma prąd, bieżącą wodę 
i toaletę ze spłuczką, 95 proc. ma telewizor, 88 proc. 
telefon, 77 proc. samochód, 70 proc. klimatyzację. 
Cornelius Vanderbilt, amerykański XIX-wieczny bo-
gacz i przemysłowiec, nie miał żadnej z tych rzeczy.

Jasne – mówi pesymista – ale jakim kosztem dla 
środowiska? „W miejscach takich jak Pekin być może 
sytuacja ekologiczna się pogorszyła. Ale w wielu in-
nych nie. W Europie rzeki, jeziora, morza i powietrze 
stają się coraz czystsze” – wskazuje Ridley. Dziś sa-
mochody emitują mniej zanieczyszczeń, jadąc z peł-
ną szybkością, niż zaparkowane, przeciekające auta 
z lat 60.

Nawet nierówności społeczne są dziś coraz mniej-
sze. „Mamy do czynienia z bardzo ciekawym paradok-
sem: nawet jeśli nierówności rosną w pewnych krajach, 
to spadają w skali globalnej. Wzbogacenie się Chin 
i Indii spowodowało wzrost nierówności, bo dochody 
bogatych rosną szybciej niż biednych – ten rozdźwięk 
jest nieuchronną konsekwencją szybkiego rozwoju go-
spodarczego. Ale rozwój Chin i Indii spowodował re-
dukcję różnicy między bogatymi i biednymi w skali 
całego świata” – pisze Ridley. 

Również pod względem ilorazu inteligencji nie-
równości się wyrównują. Średni poziom IQ rośnie 
w tempie trzech procent na dekadę. Badania hisz-
pańskich naukowców dowodzą, że w ciągu 30 lat 
średnia testów wzrosła o 9,7 pkt – najbardziej wśród 
najmniej inteligentnych grup testowych. Innymi sło-
wy, dziś osoby, które dostają najmniej punktów na 
testach inteligencji, dostają ich średnio więcej niż 
wcześniej. Wyrównywanie się średniej jest konse-
kwencją poprawy jakości żywności, zwiększenia 
bodźców intelektualnych i różnorodności doświad-
czeń w dzieciństwie. „Można wątpić w skutecz-
ność wskaźnika IQ do mierzenia inteligencji, ale 
trudno zaprzeczyć, że coś się poprawia” – cieszy 
się Ridley.

Ucieczka do miast
Handel przyciąga ludzi do metropolii i powoduje roz-
rost slumsów. Czy to coś złego? Nie.

XIX-wieczne metropolie wydawały się boga-
czom brudne i obskurne, ale dla klasy pracującej 
były miejscem pełnym przedsiębiorczości i swobo-
dy. W 2008 r. po raz pierwszy ponad połowa świa-
towej populacji żyła w miastach. To miara postępu 
gospodarczego, który sprawił, że ponad połowa lud-
ności może porzucić pracę na roli i przenieść się 
do miasta, gdzie wytwarza się dwie trzecie wzro-
stu globalnego PKB i gdzie da się utrzymać z owo-
ców pracy umysłowej i odnaleźć wolność polityczną 
i gospodarczą.

Ridley przewiduje, że do 2025 roku w miastach 
będzie żyć pięć miliardów ludzi. „To znakomicie 
– cieszy się. – Ludność miejska żyje na ciaśniejszej 
przestrzeni, zużywa mniej energii i wpływa w mniej-
szym stopniu na ekosystem planety”. Obecne miasta, 
gdzie mieszka połowa ludzkości, zajmują zaledwie 
trzy procent powierzchni lądów.

Wbrew przewidywaniom pesymistów, współczyn-
nik urodzeń na całym świecie spada i spadał, nieza-
leżnie od tego, czy rządy wprowadziły systemy kon-
troli dzietności, czy nie. W całej mniej rozwiniętej 
części świata zmniejszył się mniej więcej dwukrot-
nie. Wszyscy wiedzą, że światowa populacja rośnie, 
ale mało kto zdaje sobie sprawę, iż tempo przyrostu 
naturalnego spada stale od lat 60. XX wieku. Jest nas 
coraz więcej głównie dlatego, że wydłuża się średnia 
życia.

Według oceny ONZ światowa populacja osiągnie 
szczyt w 2075 roku (9,2 miliarda) i od tego momen-
tu zacznie spadać. Ziemia przeżywa proces, który 
w żargonie naukowym nazywany jest drugą częścią 
modelu transformacji demograficznej i polega na 
przejściu od wysokiej do bardzo niskiej śmiertelno-
ści i współczynnika urodzeń. Rodzice mają mniej 
dzieci, kiedy ich śmiertelność jest mniejsza i praw-
dopodobieństwo, że dożyją dorosłości jest więk-
sze. Inny czynnik to bogactwo: rosnący poziom 
zamożności – z nie do końca wyjaśnionych powo-
dów – skorelowany jest ze spadkiem współczynnika 
urodzeń.

Afryka jest zacofana z powodu biurokracji i złych 
rządów. Według peruwiańskiego ekonomisty Her-
nanda de Soto mieszkańcy Afryki posiadają bilion 
dolarów w tzw. martwym kapitale, czyli aktywach, 
których nie można użyć jako środków kredytowych. 
Ridley uważa, że wolność gospodarcza i ułatwienia 
w handlu mogą doprowadzić do powstania w Afry-
ce miejsc równie bogatych jak miasta bliskowschod-
nie 3 tys. lat temu, Amsterdam 300 lat temu i Hong-
kong 30 lat temu.

Zdaniem Ridleya nie ma powodów do pesymizmu, 
jeśli chodzi o przyszłość świata, uważa on wręcz, że 
jako ludzkość dopiero zaczynamy wykorzystywać swój 
potencjał.
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To magia 
specjalizacji 
i wymiany 
handlowej: 
rób jedną 
rzecz, korzystaj 
z wielu

1990
2010

ANALFABECI
Na całym świecie spa-
da liczna osób, które 

nie umieją czytać ani pi-
sać. Przed 20 laty było 
ich ponad 25 procent, 
obecnie analfabeci to 

jedna szósta mieszkań-
ców Ziemi. Tendencja 
jest wciąż spadkowa. 
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