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PROLOG

O	PTAČÍM	OPEŘENÍ

Před	objevením	Austrálie	věřili	obyvatelé	Starého	světa,	že	naprosto	všechny
labutě	jsou	bílé.

Přesvědčení	to	bylo	vskutku	nezlomné,	neboť	se	opíralo	o	zdánlivě
neprůstřelné	empirické	důkazy.	Když	byla	spatřena	první	černá	labuť,	pro	pár
ornitologů	(a	další	jedince,	kterým	zabarvení	ptačího	peří	nedává	spát)	to	zřejmě
znamenalo	zajímavé	překvapení,	ale	podstatná	je	tu	jiná	věc.	Celý	příběh
především	ukazuje,	že	učení	se	pozorováním	nebo	ze	zkušenosti	je	výrazně
limitováno	a	lidské	poznání	je	velmi	křehké.	Jediný	pozorovaný	případ	totiž
znamená,	že	stará	pravda	náhle	neplatí,	ač	nás	v	ní	miliony	bílých	labutí	předtím
utvrzovaly	celá	tisíciletí.	Jen	jediný	(a	prý	docela	ošklivý)	černý	pták.	{1}

Posunu	nyní	tento	filozoficko-logický	problém	o	krok	dále,	do	každodenní
reality,	která	mi	už	od	dětských	let	nedopřává	klidu.	{2}	To,	co	zde	nazýváme
"černou	labutí",	je	událost,	která	má	tři	následující	vlastnosti.

Za	prvé,	leží	za	hranicemi	obvyklých	očekávání,	protože	z	ničeho,	co	jsme
kdy	v	minulosti	poznali,	nelze	přesvědčivě	vyvodit,	že	by	taková	událost	mohla
nastat.	Za	druhé,	má	rovněž	(na	rozdíl	od	opeřence)	mimořádný	dopad.	A	za
třetí,	ačkoliv	jde	o	událost	extrémní	a	nepředvídatelnou,	lidská	přirozenost	nás
nutí	nacházet	pro	ni	dodatečná	vysvětlení	a	vytváří	tak	dojem,	že	ji	bylo	možno
předvídat	a	lze	ji	i	objasnit.

Shrňme	tedy:	"černé	labutě"	jsou	vzácné,	mimořádně	významné	a
retrospektivně	(avšak	nikoli	prospektivně)	předvídatelné.	{3}	S	pomocí
nevelkého	množství	"černých	labutí"	dokážeme	vysvětlit	téměř	všechno:
úspěchy	idejí	a	náboženství,	dynamiku	historických	událostí	i	mnohé	jevy	v
našem	vlastním	životě.	Když	před	deseti	tisíci	lety	skončil	pleistocén,	"černé
labutě"	nabraly	na	síle.	A	během	průmyslové	revoluce	i	na	rychlosti	-	svět	je	čím
dál	komplikovanější,	zatímco	obyčejné	události,	o	nichž	denně	diskutujeme	a
čteme	v	novinách	a	jejichž	další	vývoj	se	snažíme	předvídat,	postupně	ztrácejí
význam.

Zkuste	si	jen	představit,	jak	málo	by	vám	byly	platné	všechny	vaše
vědomosti,	pokud	byste	se	v	předvečer	událostí	z	roku	1914	snažili	odhadnout,
jak	se	bude	svět	vyvíjet	dále.	(Nepodvádějte	a	nesnažte	se	vydolovat	z	hlavy
vysvětlení,	která	vám	do	ní	na	střední	škole	vtloukl	svým	nezáživným	výkladem



váš	učitel.)	A	co	nástup	Adolfa	Hitlera	a	následující	válka?	Náhlý	rozpad
sovětského	bloku?

Následky	vzestupu	islámského	fundamentalismu?	Rozšíření	internetu?
Burzovní	krach	v	roce	1987	(a	ještě	nečekanější	oživení)?	Co	všechny	módní
vlny,	epidemie,	ideje,	vznik	uměleckých	žánrů	a	škol?	Do	jednoho	kopírují
dynamiku	"černých	labutí".	Patřit	sem	může	cokoli	významného,	čeho	si	jen
kolem	sebe	všimnete.

Obtížná	předvídatelnost,	jdoucí	ruku	k	ruce	s	mimořádnými	následky,	činí	z
"černé	labutě"	velkou	hádanku,	ale	ani	to	není	klíčovým	tématem	této	knihy.
Důležitější	je	fakt,	že	se	chováme,	jako	by	fenomén	"černé	labutě"	neexistoval.
Tím	nemyslím	jen	vás,	vašeho	bratrance	či	sebe,	ale	také	téměř	všechny
"sociální	vědce".	Ti	již	déle	než	století	bádají	v	mylném	přesvědčení,	že	mají	v
rukou	prostředky,	jimiž	dokáží	změřit	neurčitost.	Aplikace	abstraktních	věd	o
neurčitosti	na	konkrétní,	skutečný	svět	měla	mnohé	kuriózní	následky;	měl	jsem
to	štěstí	a	na	vlastní	oči	viděl	některé	z	nich	ve	sféře	financí	a	ekonomie.

Zeptejte	se	schválně	správce	vašeho	portfolia,	jak	definuje	"riziko"	-	s
největší	pravděpodobností	vás	seznámí	s	metodou,	která	s	případnou	"černou
labutí"	nijak	nepočítá,	a	o	celkovém	riziku	vám	tedy	neřekne	více	než	astrologie
(to,	jak	se	intelektuální	podvody	úspěšně	maskují	matematikou,	uvidíme
později).	Ve	společensko-ekonomické	sféře	je	tento	problém	doslova
všudypřítomný.

Tato	kniha	je	především	o	naší	slepotě	vůči	náhodám	a	velkým	odchylkám
od	normálu.	Proč	všichni,	ať	už	vědci	nebo	laici,	špičková	esa	či	obyčejní
Frantové	z	Horní	Dolní,	vidíme	místo	dolarů	centy?	Proč	se	zaměřujeme	na
maličkosti	a	pomíjíme	potenciální	převratné	události,	ačkoli	je	zřejmé,	jak
nedozírné	následky	mívají?	A	pokud	chápete,	kam	mířím,	proč	každodenní	četba
novin	ve	skutečnosti	vede	k	tomu,	že	toho	o	světě	víme	stále	méně?

Pochopit,	že	život	je	vlastně	jakýmsi	součtem	následků	několika	silných
otřesů,	je	docela	jednoduché.	Dokonce	i	z	křesla	(či	barové	stoličky)	lze	úlohu
"černých	labutí"	rozpoznat	docela	snadno.

Vyzkoušejte	následující	cvičení.	Spočítejte	všechny	mimořádné	události,
změny	v	technologiích	a	vynálezy,	které	se	objevily	během	vašeho	života,	a
porovnejte	je	s	tím,	co	lidé	očekávali	předtím,	než	tyto	události	nastaly.	Kolik	z
nich	se	řídilo	nějakým	harmonogramem?	A	pak	zrekapitulujte	vlastní	život	-	věci
typu	volby	povolání,	seznámení	s	partnerem,	emigrace,	zrady,	jíž	se	dopustil
někdo	vám	blízký,	nenadálého	zbohatnutí	či	bankrotu.	Jak	často	došlo	k	něčemu
takovému	na	základě	předchozího	plánu?

To,	co	nevíme



Logika	"černé	labutě"	činí	to,	co	nevíme,	daleko	důležitějším	než	to,	co	víme.
{4}	"Černou	labuť"	můžeme	totiž	mnohdy	způsobit	nebo	prohloubit	právě	tím,
že	ji	neočekáváme.

Vezměme	teroristický	útok	z	11.	září	2001.	Pokud	bychom	si	byli	dokázali	o
den	dříve	podobný	čin	jen	trochu	představit,	nebylo	by	k	němu	došlo.	V	případě,
že	by	byl	považován	za	reálný,	kolem	dvojice	mrakodrapů	Světového
obchodního	centra	by	kroužily	stíhačky	a	pilotní	kabiny	letadel	by	byly
vybaveny	zamčenými	neprůstřelnými	dveřmi.	Útok	by	jednoduše	nepřišel.
Možná	by	přišlo	něco	jiného.	Co	to	mohlo	být?	Nemám	tušení.

Není	zvláštní,	stane-li	se	něco	právě	proto,	že	se	to	stát	nemělo?	Jak	se	proti
něčemu	takovému	bránit?	Ať	už	víme	cokoliv	(například	že	New	York	je	pro
teroristy	snadným	cílem),	může	nám	to	být	k	ničemu,	pokud	si	náš	nepřítel
uvědomuje,	že	to	víme.	V	této	strategické	hře	se	může	znalost	ukázat	jako	zcela
nepodstatná.	{5}

Platí	to	všeobecně.	Představte	si	například	"tajný	recept",	který	se	v
podnikání	v	oblasti	pohostinství	stane	hitem.	Pokud	by	byl	daný	recept	známý	a
zřejmý,	přišel	by	na	něj	kdekdo,	a	nešlo	by	tedy	o	žádný	trumf	a	tajemství.	Ne,
myšlenka,	která	způsobí	další	revoluci	v	pohostinství,	musí	být	pro	současné
restauratéry	něco	jen	obtížně	představitelného.	Musí	se	vymykat	očekávání.	Čím
méně	očekávaný	je	úspěch	podniku,	tím	méně	podnikatelů	se	do	něčeho
takového	vůbec	pustí	a	tím	větší	úspěch	nakonec	mají.	Totéž	platí	pro	obuvnictví
i	knižní	trh	-	pro	veškeré	podnikání.	A	také	pro	vědecké	teorie,	protože
poslouchat	triviality	nebaví	nikoho.	Míra	úspěchu	při	jakékoliv	rizikové	činnosti
(podnikání,	bádání)	je	inverzní	vůči	míře	všeobecného	očekávání.

Tsunami	v	Indickém	oceánu	z	prosince	2004	by	bylo	zajisté	napáchalo	méně
škody,	pokud	by	je	lidé	očekávali.	Zasažená	oblast	by	byla	řidčeji	zalidněná	a
obyvatelstvu	by	se	dostalo	včasného	varování.	To,	o	čem	víme,	nám	nemůže
vážně	ublížit.

Experti	a	falešný	lesk	kravat
Neschopnost	předvídat	mimořádné	události	znamená	neschopnost	předvídat

vývoj	obecně,	uvážíme-li,	jakým	způsobem	ovlivňují	tyto	události	dynamiku
běhu	dějin.

Navzdory	tomu	jednáme,	jako	bychom	toho	schopni	byli,	ba	ještě	hůře,	jako
bychom	historický	vývoj	dokázali	vědomě	ovlivňovat.	Ztrácíme	čas	s	projekcí
deficitu	sociálního	pojištění	nebo	cen	ropy	pro	nadcházejících	třicet	let,	aniž
bychom	si	uvědomili,	že	je	nedokážeme	předpovědět	ani	pro	příští	léto.

Predikce	v	ekonomické	a	politické	sféře	se	pravdě	vzdalují	natolik,	že
kdykoliv	porovnám	předpověď	s	fakty,	musím	se	štípnout	a	přesvědčit	se,	že



nesním.	Překvapivá	není	ani	tak	velikost	chyb	jako	to,	že	si	těchto	chyb	nejsme
vědomi.	Důvodů	k	obavám	začne	přibývat	ve	chvíli,	kdy	se	zapojíme	do
ozbrojených	konfliktů,	jelikož	války	jsou	(což	si	neuvědomujeme)	zcela
nepředvídatelné.	Protože	kauzálním	řetězcům	mezi	politikou	a	jejími
praktickými	následky	příliš	nerozumíme,	můžeme	díky	této	nebezpečné
ignoranci	snadno	spustit	"černou	labuť"	-	jako	dítě,	které	si	hraje	s	výbavou
chemické	laboratoře.

Důsledkem	naší	neschopnosti	předpovídat	vývoj	složitých	systémů
ovlivňovaných	fenoménem	"černé	labutě"	a	toho,	že	si	jí	zároveň	nejsme
vědomi,	je	skutečnost,	že	jistí	profesionálové,	kteří	nepochybují	o	své
fundovanosti,	fakticky	žádnými	odborníky	nejsou.	Podíváme-li	se	na	jejich
reálné	výsledky,	zjistíme,	že	svému	oboru	nerozumějí	o	nic	více	než	laici.	Umějí
však	lépe	a	přesvědčivěji	formulovat	a	vysvětlovat	nebo	vás	dokonce	zahrnou
komplikovanými	matematickými	modely.	Nosí	také	častěji	kravatu.

"Černé	labutě"	předpovědět	nelze,	a	proto	bychom	se	o	to	neměli	naivně
pokoušet,	ale	spíše	se	jejich	existenci	přizpůsobit.	Zaměříme-li	se	na	vlastní
neznalost,	stále	můžeme	udělat	překvapivě	mnoho	-

například	se	pokusit	získat	co	nejvíce	z	pozitivních,	šťastných	"černých
labutí"	tím,	že	budeme	podobné	příležitosti	cíleně	vyhledávat.	V	některých
oblastech	-	jako	je	vědecký	výzkum	či	spekulativní	investice	-	je	možno	těžit
právě	z	neznáma	a	nejistoty,	neboť	obvykle	nemáme	příliš	co	ztratit,	zatímco
potenciální	zisk	je	značný.	Navzdory	tomu,	co	nás	učí	sociální	vědy,	uvidíme,	že
prakticky	všechny	objevy	a	významnější	technologie	přišly	na	svět	neplánovaně
a	nečekaně	-	byly	"černými	labutěmi".	Podnikatelé	i	badatelé	by	tedy	měli	méně
spoléhat	na	centrální	plánování	a	soustředit	se	naopak	na	široký	průzkum	nových
možností	a	schopnost	rychle	rozpoznat	nabízející	se	příležitosti.	Nesouhlasím	s
Marxovými	ani	Smithovými	stoupenci:	funguje-li	volný	trh,	je	tomu	tak	proto,
že	lidem	umožňuje	metodou	pokusu	a	omylu	soustavně	pokoušet	štěstěnu,	a
nikoliv	z	toho	důvodu,	že	by	odměňoval	či	pobízel	schopné	jedince.	Z	toho
plyne	i	žádoucí	strategie:	zkoušet	maximum	možného	a	snažit	se	vyhledávat	co
nejvíce	příležitostí,	které	by	mohly	přinést	kýženou	"černou	labuť".

Učíme	se	učení
Z	přehnané	pozornosti,	kterou	věnujeme	tomu,	co	známe,	vyplývá	další	častý

omyl:	máme	sklon	učit	se	znalostem	specifickým,	nikoliv	obecným.
Co	si	lidé	odnesli	z	11.	září?	Pochopili,	že	některé	události	jsou	díky	své

dynamice	naprosto	nepředvídatelné?	Ne.	Všimli	si,	že	někde	v	zažitých
moudrech	a	pravdách	existuje	systémová	chyba?	Ne.

Naučili	se	však	přesně,	jak	se	napříště	vyhnout	problémům	s	islámskými



teroristy	a	mrakodrapy.	Mnozí	mne	stále	upozorňují,	že	bychom	neměli	planě
teoretizovat	a	raději	se	zaměřit	na	konkrétní	cíle,	zkrátka	být	praktičtí.	To,	že	od
přírody	preferujeme	věci	specifické	a	praktické,	dobře	ilustruje	příběh
Maginotovy	linie.	Po	první	světové	válce	vybudovali	Francouzi	podél	předchozí
frontové	linie	s	Německem	systém	opevnění,	aby	se	pojistili	pro	případ,	že	by	se
invaze	opakovala.	Hitler	jej	však	téměř	bez	jakékoli	námahy	obešel.	Francouzi
byli	jistě	skvělými	studenty	historie,	vzali	si	však	až	příliš	doslovné	ponaučení.
Příliš	se	soustředili	na	vlastní	bezpečí	a	byli	také	až	příliš	praktičtí.

Že	jsme	o	své	nepoučitelnosti	nepoučitelní,	je	poučení,	kterému	se	neučíme
spontánně.	Problém	představuje	samotná	struktura	lidské	mysli:	neučíme	se
pravidla,	ale	fakta	a	zase	jenom	fakta.	Nezdá	se,	že	bychom	dobře	chápali
metapravidla	(třeba	pravidlo,	že	máme	sklon	neučit	se	pravidla).	Vášnivě
zavrhujeme	vše	abstraktní.

Proč?	Zde	je	nutné,	a	ve	zbývající	části	knihy	se	o	to	budu	snažit,	postavit	na
hlavu	zažité	pravdy.

Ukázat	jejich	nedostatečnost	v	dnešním	moderním,	vysoce	komplexním	a
stále	více	rekurzivním	světě.	{6}

Nabízí	se	i	závažnější	otázka:	k	čemu	je	uzpůsobena	naše	mysl?	Jako
bychom	dostali	špatnou	uživatelskou	příručku.	Zdá	se,	že	lidský	mozek	není
ustrojen	k	přemýšlení	a	sebereflexi.	Kdyby	takto	ustrojen	byl,	věci	by	dnes	pro
nás	byly	snazší.	Až	na	to,	že	bychom	neexistovali	a	já	bych	o	tomto	problému
nemohl	vyprávět	-	mého	přemýšlivého	a	sebezpytujícího	předka	by	sežral	lev,
zatímco	jeho	nemyslící,	zato	však	rychle	reagující	bratranec	by	dávno	doběhl	do
úkrytu.	Uvědomme	si,	že	myšlení	vyžaduje	čas	a	obecně	je	plýtváním	energií,	že
naši	předchůdci	byli	více	než	sto	milionů	let	jen	nemyslícími	savci	a	že	během
onoho	krátkého	okamžiku	v	dlouhé	historii,	kdy	jsme	začali	opravdu	myslet,	se
soustřeďujeme	na	okrajové	věci,	na	kterých	ve	skutečnosti	nezáleží.	Je	zřejmé,
že	přemýšlíme	mnohem	méně,	než	se	domníváme.	Samozřejmě	s	výjimkou
případu,	kdy	se	nad	tím	vším	zamyslíme.

NOVÝ	DRUH	NEVDĚKU

Přemýšlet	o	lidech,	ke	kterým	se	historie	zachovala	macešsky,	je	smutné.
Společnost	svého	času	opovrhla	prokletými	básníky,	jako	byli	Edgar	Allan	Poe
nebo	Arthur	Rimbaud;	později	je	však	postavila	na	piedestal	a	násilně	vnutila
školákům	(po	někdejších	zběhlých	studentech	jsou	dnes	dokonce	pojmenovány
některé	školy).	Uznání	přišlo	bohužel	příliš	pozdě	na	to,	aby	těmto	básníkům
poskytlo	potřebnou	dávku	serotoninu	nebo	jakkoliv	osladilo	jejich	romantický



život	na	zemi.	Zneuznaných	hrdinů	ovšem	bylo	a	je	mnohem	více	-	takových,	o
kterých	ani	netušíme,	že	kdy	hrdiny	byli,	ale	přesto	zachraňovali	životy	a
odvraceli	katastrofy.	Nezanechali	po	sobě	žádné	stopy	a	o	svých	zásluhách	sami
neměli	nejmenší	tušení.

Pamatujeme	si	vždy	jen	ty	mučedníky,	kteří	položili	život	za	něco,	o	čem
víme,	avšak	nikdy	ty	neméně	úspěšné,	o	jejichž	boji	jsme	se	nikdy	nedozvěděli	-
právě	proto,	že	byli	úspěšní.	Nevděk	vůči	prokletým	básníkům	vedle	tohoto
druhu	nedocenění	poněkud	bledne.	Takový	nevděk	je	i	mnohem	krutější:	tichý
hrdina	má	pocit	zbytečnosti.	Lépe	to	vysvětlím	pomocí	následujícího
myšlenkového	experimentu.

Předpokládejme,	že	jistý	odvážný,	vlivný,	inteligentní,	předvídavý	a	vytrvalý
zákonodárce	prosadí	zákon,	který	vejde	v	platnost	10.	září	2001	a	vyžaduje,	aby
každé	letadlo	mělo	pilotní	kabinu	stále	zamčenou	a	vybavenou	neprůstřelnými
dveřmi	(přičemž	náklady	s	tím	spojené	ztíží	už	tak	nelehkou	finanční	situaci
leteckých	společností)	pro	případ,	že	by	se	teroristé	rozhodli	letadla	použít	k
útoku	na	Světové	obchodní	centrum	v	New	Yorku.	Vím,	zní	to	bláznivě,	ale	jde
jen	o	experiment	(chápu,	že	zákonodárce	uvedených	vlastností	nemusí	vůbec
existovat,	a	právě	proto	hovořím	o	myšlenkovém	experimentu).	Zákon	není	mezi
pracovníky	aerolinek	příliš	populární.	Komplikuje	jim	život.	Událostem	11.	září
by	však	zcela	jistě	zabránil.

Tomu,	kdo	prosadí	zamčené	pilotní	kabiny,	nikdo	nepostaví	na	náměstí
sochu,	dokonce	se	o	této	zásluze	nezmíní	ani	v	nekrologu.	"Joe	Smith,	který
pomohl	zabránit	katastrofě	11.	září,	zemřel	na	komplikace	spojené	s
onemocněním	jater."	Naopak.	Když	veřejnost	uvidí,	jak	bylo	jeho	opatření
zbytečné	a	drahé,	za	přispění	rozhněvaných	pilotů	jej	dost	možná	vyštve	z	úřadu.
Vox	clamantis	in	deserto.	Joe	ukončí	kariéru	s	pocitem	selhání	a	v	depresích	a
zemře	přesvědčen,	že	vlastně	nic	užitečného	nevykonal.

Rád	bych	mu	šel	alespoň	na	pohřeb,	bohužel	nevím	kdy	a	kam.	Přesto	může
být	uznání	velkou	vzpruhou.

Věřte	mi,	že	dodá	pořádnou	dávku	serotoninu	i	těm,	kteří	zaníceně	tvrdí,	že
po	něm	netouží	a	zajímá	je	práce	sama,	nikoliv	její	plody.	A	jak	dopadne	náš
nenápadný	hrdina?	Dokonce	i	vlastní	hormonální	systém	jej	zradí	a	nenabídne
žádnou	odměnu.

Podívejme	se	znovu	na	události	11.	září.	Komu	přinesly	slávu	a	uznání?
Těm,	jejichž	hrdinských	skutků	si	všimla	média	a	mohli	jste	je	vidět	v	televizi,	a
pak	také	těm,	kteří	dokázali	hrdinské	skutky	předstírat.	Do	druhé	kategorie	patří
lidé	jako	Richard	Grasso,	předseda	newyorské	burzy.	Ten	ji	takzvaně
"zachránil",	za	což	obdržel	tučný	příplatek	(v	řádu	tisícinásobků	průměrného
platu).	Jediné,	co	pro	to	musel	udělat,	bylo	dostavit	se	před	televizní	kamery	a



zazvonit	na	zvon,	který	každodenně	oznamuje,	že	obchodování	na	burze	je
zahájeno	-	ještě	uvidíme,	že	právě	televize	je	přímo	vlajkonošem	nespravedlnosti
a	nese	největší	vinu	na	tom,	že	jsme	vůči	"černým	labutím"	slepí.

Kdo	bude	oceněn?	Centrální	bankéř,	který	recesi	zabrání,	nebo	ten,	který
nastoupí,	aby	"napravil"

chyby	předchůdců	a	čistě	náhodou	je	ve	funkci	během	ekonomického
oživení?	Který	politik	je	potřebnější?	Ten,	co	válce	předejde,	nebo	ten,	který
válku	začne	(a	má	tolik	štěstí,	že	zvítězí)?

Ke	slovu	zde	přichází	stejná	obrácená	logika,	jakou	jsme	si	dříve	ukázali	u
hodnoty	nevědění.	Každý	uzná,	že	potřebujeme	více	prevence	nežli	léčby,	jen
málo	lidí	však	takové	skutky	oceňuje.	Proto	oslavujeme	ty,	jejichž	jména
pronikla	do	učebnic	dějepisu,	na	úkor	těch,	o	nichž	knihy	mlčí.	My	lidé	nejsme
jen	povrchní	(tomu	se	snad	dá	do	určité	míry	pomoci).	Jsme	také	velmi
nespravedliví.

ŽIVOT	JE	ZVLÁŠTNÍ

Tato	kniha	se	zabývá	neurčitostí	a	její	autor	chápe	mimořádnou	událost	právě
jako	ekvivalent	neurčitosti.

To,	že	potřebujeme	studovat	mimořádné	a	extrémní	jevy,	abychom
porozuměli	těm	obyčejným	a	běžným,	může	vyznít	jako	silná	slova.
Jednoznačně	to	však	vysvětlím	následovně:	porozumět	určitému	jevu	můžeme
dvěma	způsoby.	Prvním	z	nich	je	pomíjet	extrémy	a	zaměřit	se	na	"normální"
případy.	Badatel	vyloučí	vše	neobvyklé	a	zkoumá	pouze	to,	co	je	běžné.	Druhou
možností	je	uvědomit	si,	že	pokud	chceme	jevu	porozumět,	musíme	začít	s
extrémními	případy,	zejména	pokud	mají	mimořádný	a	kumulativní	efekt	(jako
právě	"černé	labutě").

Běžné	a	normální	mne	příliš	nezajímá.	Pokud	si	chcete	udělat	obrázek	o
temperamentu,	morálce	a	vkusu	svého	přítele,	učiníte	tak	z	jeho	chování	v
obtížných	situacích,	nikoliv	na	základě	nevzrušivé	každodenní	rutiny.	Dokážeme
odhadnout,	jak	je	zločinec	nebezpečný,	podle	toho,	jak	vypadá	jeho	běžný	den?
Pochopíme	podstatu	zdraví	bez	porozumění	těžkým	nemocím	a	epidemiím?

Téměř	vše,	co	se	ve	společenské	sféře	děje,	je	následek	vzácných,	ale
citelných	skoků	a	šoků.

Většina	badatelů	se	však	zaměřuje	na	jevy	"normální"	a	své	úsudky	opírá	o
Gaussovu	zvonovou	křivku,	která	má	pro	tyto	případy	prakticky	nulovou
výpovědní	hodnotu.	Proč?	Zvonová	křivka	ignoruje	velké	odchylky,	nedokáže	je
zahrnout,	ale	přesto	nám	dává	pocit,	že	jsme	si	ochočili	neurčitost.	V	této	knize	jí



přezdívám	VIP	-	velký	intelektuální	podvod.

PLATÓN	A	ŠKOLOMET

Když	Židé	v	prvním	století	našeho	letopočtu	povstali,	za	nemalou	část	jejich
rozhořčení	mohl	římský	požadavek	na	vztyčení	Caligulovy	sochy	v
jeruzalémském	chrámě.	Římané	na	oplátku	slibovali	umístit	ve	svých	chrámech
sochy	židovského	boha	Jahveho.	Nechápali,	že	Židé	(a	další	monoteisté	z
Levanty)	vidí	boha	jako	cosi	abstraktního	a	všeobjímajícího,	co	nemá	nic
společného	s	antropomorfními,	lidskými	bohy,	které	si	pod	pojmem	deus
představovali	Římané.	Obzvláště	důležité	pak	bylo,	že	židovského	boha	nelze
symbolicky	zpodobnit.	I	já	mám	na	mysli	něco	trochu	jiného	než	to,	co	si	lidé
pod	pojmy	jako	"neznámé",	"nepravděpodobné"	nebo	"neurčité"	obvykle
představují.	Není	to	konkrétní	a	přesná	kategorie	znalostí,	rajón	školometů,
nýbrž	její	pravý	opak:	absence	(a	limity)	poznání.	Je	to	přímý	protipól	poznání;
člověk	by	se	tedy	měl	termínům	určeným	pro	popis	poznání	vyhnout,	chce-li
charakterizovat	jeho	pravý	opak.

Používám-li	termín	platónství	(na	základě	idejí	a	osobnosti	filozofa	Platóna),
mám	tím	na	mysli	lidský	sklon	plést	si	území	s	jeho	mapou	a	soustředit	se	na
čisté	a	jasně	definované	formy,	ať	už	jde	o	objekty	jako	trojúhelníky	nebo	o
představy	o	společnosti,	jakými	jsou	různé	utopie	(společnost	konstruovaná	na
základě	něčeho,	co	"dává	smysl"),	ale	například	i	národnosti.	Jakmile	tyto
myšlenky	a	přesně	definované	konstrukce	ovládnou	naše	myšlení,	budeme	je
vždy	upřednostňovat	před	objekty	méně	elegantními,	s	méně	zřejmou	a
uchopitelnou	strukturou.	(Tuto	myšlenku	budu	v	knize	průběžně	dále	rozvíjet.)

Právě	platónství	nás	přesvědčuje	o	tom,	že	rozumíme	věcem	lépe,	nežli	tomu
doopravdy	je.	Neděje	se	tak	ale	vždy	a	všude.	Rozhodně	netvrdím,	že	platónské
formy	neexistují.	Modely	a	konstrukty,	jakožto	intelektuální	mapy	reality,	nejsou
chybné	pokaždé,	jen	v	určitých	specifických	aplikacích.	Problémem	však	je,	že
a)	nikdy	předem	nevíme,	zda	bude	mapa	chybná	(to	se	dozvíme	až	posléze),	b)
případná	chyba	může	mít	vážné	následky.	Takové	modely	se	podobají
potenciálně	účinnému	léku,	který	má	však	náhodné	a	velmi	nebezpečné	vedlejší
účinky.

Platónský	zlom	je	pak	ona	nebezpečná	hranice,	kdy	platónská	mysl	vstupuje
do	kontaktu	s	nejasnou	realitou,	kdy	nebezpečně	narůstá	rozdíl	mezi	tím,	co
skutečně	víme,	a	tím,	co	si	myslíme,	že	víme.	Právě	v	něm	se	rodí	"černá	labuť".

VĚCI	PŘÍLIŠ	NUDNÉ,	NEŽ	ABYCH	O	NICH	PSAL



Říká	se,	že	filmový	režisér	Luchino	Visconti	se	vždy	ujistil,	aby	v	uzavřené
krabici,	na	kterou	herec	ukazoval	a	která	měla	obsahovat	šperky,	opravdu	šperky
byly.	Možná	to	byl	účinný	způsob,	jak	nechat	herce	lépe	vžít	do	role.	Viscontiho
gesto	však	mohlo	také	jednoduše	pocházet	ze	smyslu	pro	estetiku	a	z	touhy	po
autenticitě	-	klamat	diváka	mu	zkrátka	nepřipadalo	správné.

Píšu	esej,	který	vyjadřuje	původní	myšlenku;	nepřežvýkává	ani	nerecykluje
ideje	ostatních.	A	esej	je	impulzivní	meditace,	nikoli	vědecká	zpráva.	Omlouvám
se	tedy,	pokud	přeskočím	několik	témat,	jež	by	se	jasně	nabízela.	Jsem
přesvědčen,	že	to,	co	by	při	psaní	nudilo	mne	samotného,	nudilo	by	i	čtenáře.
(Snaha	vyhnout	se	nezáživnému	může	také	pomoci	odstranit	balast.)

Řečičky	jsou	laciné.	Ten,	kdo	na	vysoké	škole	navštěvoval	příliš	mnoho	(či
snad	příliš	málo)	přednášek	z	filozofie,	by	mohl	namítnout,	že	zahlédnutí	černé
labutě	nevyvrací	teorii,	že	všechny	labutě	jsou	bílé;	technicky	vzato,	takový
černý	pták	labutí	není,	jelikož	základní	labutí	vlastností	je	právě	bělost.

Jistě:	ti,	kdo	se	až	příliš	zahloubali	do	Wittgensteina,	mohou	podlehnout
klamnému	dojmu,	že	jazykové	problémy	jsou	důležité.	Mohou	být,	chcete-li
získat	postavení	na	některé	z	kateder	filozofie,	ale	my,	kteří	se	denně
rozhodujeme	ve	skutečném	světě,	si	je	necháváme	na	víkend.	Jak	blíže
vysvětluji	v	kapitole	"Falešná	neurčitost",	na	rozdíl	od	mnohem	zásadnějších
(leč	opomíjených)	témat	a	navzdory	veškerému	intelektuálnímu	lesku	nemají
podobné	perličky	během	pracovního	týdne	žádné	závažné	implikace.	Lidé,	kteří
sedávají	v	posluchárnách,	za	sebou	obvykle	nemají	příliš	mnoho	těžkých
rozhodnutí	v	nejistých	podmínkách,	a	tak	nedokážou	odlišit	důležité	a
nepodstatné	-	dokonce	ani	ti,	kteří	se	na	neurčitost	specializují	(a	možná	zvláště
oni).	Příklady	toho,	co	nazývám	neurčitostí	v	praktické	aplikaci,	lze	nalézt
například	v	pirátství,	spekulaci	s	komoditami,	hazardních	hrách,	v	některých
typech	mafií	či	v	klasickém	podnikání.	Proto	odsuzuji	sterilní	odevzdaný
skepticismus	i	přehnaně	teoretické	nimrání	v	jazykových	problémech,	jež	učinily
většinu	moderní	filozofie	zcela	nepodstatnou	pro	ty,	kteří	bývají	s	despektem
nazýváni	masami.	(V	minulosti	tomu	bývalo	jinak.	Hrstka	filozofů,	která	se
neživila	samostatně,	závisela	vždy	na	nějakém	mecenáši,	ať	už	jí	to	bylo	ku
prospěchu	či	nikoliv.	Dnes	závisí	akademik	věnující	se	abstraktním	disciplínám
na	názorech	kolegů	ze	svého	oboru.	Chybí	tak	vnější	kontrola,	což	mívá	silně
patologické	následky,	když	se	akademická	činnost	mění	v	izolovaný
intelektuální	závod	a	exhibici.	Ať	už	měl	starší	systém	jakékoliv	nedostatky,
přece	jen	vyžadoval	alespoň	nějakou	úroveň	relevance.)	Filozofka	Edna
Ullmann-Margalitová	objevila	v	této	knize	jisté	nesrovnalosti	a	požádala	mě,
abych	zdůvodnil	užití	konkrétní	a	přesné	metafory,	jakou	je	"černá	labuť",	pro



popis	čehosi	abstraktního,	neznámého	a	neurčitého:	bílých	krkavců,	růžových
slonů	nebo	prchavých	éterických	obyvatel	vzdálené	planety	na	oběžné	dráze	Tau
Ceti.	Přiznávám,	nachytala	mě	na	švestkách.	Je	zde	jistá	kontradikce;	tato	kniha
je	příběhem,	a	já	upřednostňuji	příběhy	a	anekdoty,	abych	ukázal,	jak	snadno
jsme	příběhy	obelháni	a	kterak	tíhneme	k	jejich	nebezpečné	komprimaci.	{7}

Chcete-li	odstranit	jeden	příběh,	potřebujete	jiný.	A	metafory	a	příběhy
bývají	(bohužel)	mnohem	mocnější	než	myšlenky.	Jsou	také	zábavnější	a	lépe	se
pamatují.	Útočím-li	na	to,	co	nazývám	narativní	disciplíny,	nejlépe	tak	učiním
právě	narativní	formou.

Myšlenky	přicházejí	a	odcházejí,	příběhy	zůstávají.

SHRNUTÍ

Strašákem	v	této	knize	není	jen	Gaussova	křivka	a	statistik,	který	si	lže	do
vlastní	kapsy,	či	platónský	akademik,	který	nutně	potřebuje	příběhy,	jimiž	by
sám	sebe	obelhal.	Je	jím	také	neustálá	snaha	zaměřit	se	na	to,	co	nám	dává
smysl.	Život	na	naší	planetě	dnes	vyžaduje	mnohem	více	představivosti,	než
nám	příroda	nadělila.	Postrádáme	ji,	a	potlačujeme	ji	i	u	ostatních.

Jak	si	povšimnete,	nespoléhám	se	na	zrádné	shromažďování	"stvrzujících
dokladů".	Podobné	zahlcení	příklady	nazývám	naivním	empirismem;	důvody
vysvětluji	v	páté	kapitole.

Pásmo	historek	vybraných	tak,	aby	zapadaly	do	příběhu,	nelze	považovat	za
důkaz.	Každý,	kdo	hledá	pro	své	tvrzení	nějaké	podklady,	jich	vždy	najde	dost
na	to,	aby	obelhal	sebe	samého,	a	v	každém	případě	své	kolegy.	{8}	Pojem
"černé	labutě"	je	však	založen	na	struktuře	náhody	v	empirické	realitě.

Podtrženo	a	sečteno:	v	tomto	(osobně	laděném)	eseji	nesu	kůži	na	trh	a
prohlašuji,	že	navzdory	zažitým	myšlenkovým	schématům	dominují	našemu
světu	děje	extrémní,	neznámé	a	(alespoň	podle	současných	znalostí)	velmi
nepravděpodobné,	zatímco	se	zaobíráme	záležitostmi	banálními,	známými	a
opakovanými.	To	znamená,	že	je	nutno	od	extrémních	událostí	vyjít,	a	ne	se	je
snažit	zamést	pod	koberec.	Dovolím	si	uvést	ještě	smělejší	(a	také	nepříjemnější)
tvrzení.	Navzdory	veškerému	rozkvětu	lidského	poznání,	či	snad	díky	tomuto
rozkvětu	bude	budoucnost	stále	nepředvídatelnější,	ačkoliv	se	zřejmě	naše
vlastní	povaha	i	sociální	"vědy"	spikly,	aby	nám	tuto	skutečnost	zatajily.



Orientace	v	knize

Tato	kniha	je	komponována	podle	jednoduché	logiky;	začíná	jako	dílo,	jež
bychom	mohli	označit	za	čistě	literární	(obsahem	i	pojetím),	a	postupně	se
posouvá	k	problematice	ryze	vědecké	(obsahem,	nikoliv	pojetím).	Psychologie
je	tedy	nejvýrazněji	pojednána	v	první	části	a	na	začátku	druhé;	podnikání	a
přírodní	vědy	pak	hlavně	v	druhé	polovině	druhé	části	a	v	části	třetí.	Část	první,
s	názvem	"Antiknihovna	Umberta	Eca",	vypráví	převážně	o	tom,	jak	chápeme
historické	i	současné	události,	a	jakým	způsobem	je	takové	chápání	zkresleno.
Část	druhá	nese	název	"Předpovídat	není	možné"	a	věnuje	se	chybám,	jež
děláme	při	výhledech	do	budoucna,	zatajovaným	limitům	některých	"věd"	a
tomu,	jak	s	těmito	limity	pracovat.	Část	třetí,	nazvaná	"Šedé	labutě
extrémovské",	jde	více	k	jádru	problému	extrémních	událostí,	vysvětluje
konstrukci	intelektuálního	podvodu	jménem	Gaussova	křivka	a	rozebírá	některé
myšlenky	přírodních	i	sociálních	věd,	které	lze	volně	zaškatulkovat	jako
"problémy	komplexity".

Část	čtvrtá,	"Závěr",	je	stručná.
Psaní	této	knihy	mi	bylo	nečekaným	potěšením	-	napsala	se	vlastně	sama	-	a

doufám,	že	stejný	pocit	bude	zažívat	i	čtenář.	Mám	za	sebou	hektický	a	náročný
aktivní	život	v	oblasti	obchodních	transakcí	a	únik	do	světa	čistých	myšlenek	se
mi	stal	téměř	drogou.	Po	vydání	této	knihy	se	chci	stáhnout	do	ústraní,	daleko	od
shonu	veřejných	aktivit,	a	svou	filozoficko-vědeckou	myšlenku	dále	rozvíjet	v
absolutním	klidu.

Část	první:	ANTIKNIHOVNA
UMBERTA	ECA	aneb	JAK	VĚCI

OVĚŘUJEME
Spisovatel	Umberto	Eco	patří	k	oné	vzácné	odrůdě	sečtělých	a	prozíravých

akademiků,	kteří	zároveň	nejsou	nikterak	nudní.	Vlastní	velkou	osobní	knihovnu
(čítající	na	30	000	svazků)	a	své	návštěvníky	řadí	do	dvou	kategorií.	Příslušníci
první	z	nich	reagují	výkřikem:	"Bože!	Signore	professore	dottore	Eco,	jak
úžasnou	máte	knihovnu!	Kolik	z	těch	knih	jste	již	přečetl?"	Ti	druzí	-	mizivá	to
menšina	-	chápou,	že	osobní	knihovna	není	přívěškem	k	ukojení	ega,	nýbrž



prostředkem	k	bádání.	Knihy,	které	jste	již	četli,	mají	mnohem	menší	cenu	než	ty
nepřečtené.	Toho,	co	dosud	neznáte,	byste	tedy	ve	své	knihovně	měli	mít	tolik,
kolik	vám	jen	dovolí	finanční	prostředky,	hypoteční	úrokové	míry	a	momentálně
trochu	těsný	trh	s	nemovitostmi.	S	přibývajícím	věkem	budete	shromažďovat
více	a	více	knih	i	poznání	a	rostoucí	řady	nepřečtených	svazků	na	vás	budou	z
poliček	zlověstně	hledět.	Přesně	tak,	čím	více	toho	víte,	tím	delší	bude	i	řada
nepřečtených	knih.	Nazvěme	tuto	sbírku	nepřečtených	knih	antiknihovnou.

Své	znalosti	máme	sklon	považovat	za	osobní	majetek,	který	je	nutno
ochraňovat.	Jsou	nám	ozdobou,	jež	nám	dovolí	dále	stoupat	po	společenském
žebříčku.	Tím,	že	se	zaměřujeme	na	věci	již	poznané,	máme	tendenci	urážet
důmysl	Ecovy	knihovny.	Je	to	lidský	předsudek,	pevně	usídlený	v	samotných
mentálních	pochodech.	Lidé	nechodí	po	světě	s	antiživotopisy	a	nevykládají	o
tom,	co	nezažili	a	nestudovali	(to	je	práce	pro	jejich	konkurenty),	i	když	by	bylo
krásné,	kdyby	tomu	tak	bylo.	Stejně	jako	potřebujeme	postavit	na	hlavu	logiku	a
smysl	knihovny,	budeme	se	snažit	obrátit	naruby	i	samotné	poznání.	Všimněte
si,	že	"černé	labutě"	se	rodí	ze	špatného	pochopení	pravděpodobnosti
nečekaných	překvapení,	z	oněch	nepřečtených	knih,	zkrátka	proto,	že	bereme
své	vlastní	vědomosti	příliš	vážně.

Antivzdělance	-	člověka,	jenž	se	zaměřuje	na	nepřečtené	knihy	a	snaží	se
nechápat	své	znalosti	jako	poklad	či	dokonce	majetek	-	nazvěme	skeptickým
empirikem.

Kapitoly	v	této	části	pojednávají	o	tom,	jak	lidé	s	poznáním	zacházejí	-	a	jak
dávají	přednost	historkám	před	empirií.	První	kapitola	vypráví	část	mého
vlastního	příběhu	a	vysvětluje,	proč	mi	"černé	labutě"	již	od	mládí	nedávají	spát.
Ve	třetí	si	ukážeme,	jak	jednoznačně	rozlišit	dva	základní	typy	neurčitosti.	Čtvrtá
kapitola	se	poté	ve	stručnosti	vrací	k	problému	"černé	labutě"	v	jeho	původní
formě;	vypovídá	o	našem	sklonu	generalizovat	na	základě	vlastních	zkušeností.
Poté	představím	tři	aspekty	problému	"černé	labutě":	a)	v	páté	kapitole	falešnou
víru	v	konfirmaci,	tedy	to,	že	panenskou	část	knihovny	budeme	pravděpodobně
neprávem	přehlížet	(vlivem	nutkání	vidět	to,	co	potvrzuje	naše	poznání,	nikoliv
to,	co	ukazuje	na	naši	nevědomost	a	nepochopení);	b)	v	následující	kapitole	klam
narativity	-

jinými	slovy,	že	sami	sebe	klameme	příběhy	a	anekdotami;	c)	to,	jak	se	do
našeho	úsudku	nevyhnutelně	míchají	emoce	(kapitola	sedmá);	a	konečně	v	osmé
kapitole	d)	problém	němého	svědectví,	neboli	triky,	které	na	nás	zkouší	historie,
aby	před	námi	"černé	labutě"	skryla.	Devátá	kapitola	rozebírá	fatální	omyl,	jímž
je	snaha	porozumět	skutečnému	světu	pomocí	analogií	z	oblasti	hazardních	her.



Kapitola	první:	UČŇOVSKÁ	LÉTA
EMPIRICKÉHO	SKEPTIKA

Anatomie	"černé	labutě"	-	Trojí	mlha	-	Čtení	od	konce	-	Ve	zpětném	zrcátku	-
Náhle	je	všechno	vysvětlitelné	-	

-	Mluvte	s	řidičem	(ale	obezřetně)	-	Dějiny	se	neplazí,	ale	skáčou	-	"Bylo	to	tak
nečekané"	-	Dvanáctihodinový	spánek

Nepíšu	autobiografii,	a	přeskočím	tedy	válečné	scény.	Přeskočil	bych	je,	i
kdybych	ji	psal.	Nemohu	soupeřit	s	akčními	filmy	ani	s	memoáry	zkušenějších
dobrodruhů,	budu	se	tedy	raději	držet	svého	kopyta:	náhody	a	neurčitosti.

ANATOMIE	"ČERNÉ	LABUTĚ"

Pás	pobřeží	ve	východním	Středomoří	zvaný	Libanonská	Sýrie	nebo	také
pohoří	Libanon	dokázal	po	více	než	tisíc	let	poskytovat	domov	nejméně	tuctu
odlišných	etnických	i	náboženských	skupin	a	sekt.	Jako	by	zde	působilo	nějaké
kouzlo.	Spíše	nežli	sousední	vnitrozemí	Blízkého	východu	připomínal	onen	kraj
velká	města	východního	Středomoří	(oblast	známou	jako	Levanta)	-	cestovat	po
moři	bylo	jednodušší	než	po	zemi	přes	hornatý	terén.	Levantská	města	měla
obchod	v	krvi,	tamní	lidé	spolu	jednali	na	základě	jasného	souboru	pravidel	a
zachovávali	tak	mír,	který	umožnil	rozkvět	obchodu.	Udržovali	společenské
styky	napříč	komunitami.	Tisíciletý	mír	občas	narušily	třenice	uvnitř	křesťanské
či	muslimské	komunity,	zřídkakdy	však	mezi	křesťany	a	muslimy	navzájem.
Zatímco	města	si	držela	kupecký	a	helénský	charakter,	v	horách	sídlily
všemožné	náboženské	menšiny,	jež	tam	podle	svých	slov	uprchly	před
ortodoxním	křesťanstvím	i	islámem.	Horský	terén	skýtá	ideální	útočiště	stranou
hlavních	názorových	proudů,	až	na	to,	že	vaším	nepřítelem	jsou	tady	další
uprchlické	skupiny,	konkurenti	v	boji	o	hornatou	nemovitost.	Místní	mozaika
různých	kultur	byla	považována	za	dokonalý	příklad	soužití:	její	součástí	byli
křesťané	všeho	druhu	(maronité,	arménští	křesťané,	řecko-syrští	ortodoxní
křesťané,	katolíci	byzantského	obřadu	a	pár	římských	katolíků	ještě	z	dob
křížových	výprav),	muslimové	(šíité	i	sunnité),	drúzové	a	hrstka	Židů.

Tolerance	byla	předpokládána	jaksi	automaticky;	pamatuji	si,	jak	nás	ve
škole	učili,	o	kolik	jsme	civilizovanější	a	moudřejší	oproti	balkánským
komunitám,	kde	se	lidé	odmítají	koupat	a	různé	skupiny	mezi	sebou	snadno
rozdmýchávají	spory.	Vypadalo	to,	jako	bychom	žili	ve	světě	stabilní	rovnováhy,
jež	vyplývala	z	tendence	dějin	směřovat	ke	zlepšení	a	toleranci.	A	slova	jako
rovnováha	v	místním	hovoru	také	často	zaznívala.



Obě	větve	mé	rodiny	mají	původ	v	řecko-syrské	komunitě,	poslední
byzantské	výspě	v	severní	Sýrii,	jež	zahrnovala	také	dnešní	Libanon.	Povšimněte
si,	že	Byzantinci	sami	sebe	nazývali	"Římany"	-	v	místním	jazyce	Rúmí.
Pocházíme	z	oblasti	na	úpatí	pohoří	Libanon,	kde	rostou	olivy.	Ve	slavné	bitvě	u
Amijúnu,	města	mých	předků,	jsme	vyhnali	maronitské	křesťany	do	hor.	Již	od
arabské	invaze	v	sedmém	století	jsme	s	muslimy	žili	v	obchodním	smíru,	pouze
občas	obtěžováni	horskými	maronity.	Díky	dohodě	mezi	arabskými	vládci	a
byzantskými	císaři	se	nám	podařilo	platit	daně	oběma	stranám	současně,	čímž
jsme	si	od	obou	zajistili	ochranu.	Déle	než	tisíciletí	jsme	tak	přežili	v	míru	a
téměř	bez	krveprolití:	poslední	skutečnou	lapálii	nám	nezpůsobili	muslimští
Arabové,	nýbrž	křižáci.	Arabové,	které	patrně	zajímalo	jen	válčení	(a	poezie)	a
později	osmanští	Turci,	zaujatí	rovněž	válčením	(a	požitky),	nám	přenechali
nezajímavé	a	nijak	zvlášť	nebezpečné	záležitosti	jako	rozvoj	obchodu	a
vzdělanosti	(například	překlady	aramejských	a	řeckých	textů).

Země	zvaná	Libanon,	jejímiž	obyvateli	jsme	se	po	pádu	osmanské	říše	na
začátku	dvacátého	století	náhle	stali,	se	ve	všech	ohledech	jevila	jako	stabilní
ráj;	byla	také	ustavena	jako	převážně	křesťanská.

Lidé	začali	být	zničehonic	obluzováni,	aby	uvěřili	v	národní	stát	jako	entitu.
{9}	Křesťané	se	navzájem	přesvědčovali,	že	žijí	na	samém	počátku	a	ve	středu
toho,	co	je	běžně	nazýváno	západní	kulturou,	současně	však	mají	otevřené	okno
i	na	východ.	Nastal	klasický	případ	statického	myšlení:	nikdo	nebral	v	úvahu
rozdílnou	míru	porodnosti	křesťanů	a	muslimů	a	všichni	předpokládali,	že	mírná
křesťanská	většina	vydrží	věčně.

Levantincům	bylo	kdysi	dávno	uděleno	římské	občanství,	které	například
umožnilo	Syřanovi	svatému	Pavlovi	volně	cestovat	po	starověkém	světě.	Lidé	se
cítili	spojení	se	vším,	o	čem	si	mysleli,	že	pro	ně	má	cenu;	místo	bylo	vůči	světu
neobyčejně	otevřené,	tamní	životní	styl	vysoce	elegantní,	ekonomika
prosperovala	a	klima	bylo	mírné,	podobné	kalifornskému,	se	zasněženými
horskými	hřebeny	přímo	nad	Středozemním	mořem.	Kraj	přilákal	sebranku
špionů	(západních	i	sovětských),	prostitutek	(plavovlasých),	spisovatelů,
básníků,	překupníků	drog,	patologických	hráčů,	tenistů,	obchodníků	i	účastníků
lyžařských	večírků	-	povolání,	jež	se	navzájem	dobře	doplňují.	Místní	obyvatelé
si	často	počínali	jako	postavy	ve	starých	bondovkách	nebo	zkrátka	v	dobách,
kdy	playboyové	kouřili,	pili	a	místo	chození	do	posilovny	raději	pěstovali	dobré
vztahy	se	špičkovými	krejčími.

A	nechyběla	ani	pro	každý	ráj	vlastnost	naprosto	zásadní:	místní	taxikáři	se
těšili	dobré	pověsti	(ačkoliv	ke	mně,	pokud	si	pamatuji,	příliš	slušní	nebyli).
Pravda,	pohlížíme-li	nazpět	do	minulosti,	místa	mívají	v	naší	mysli	k	sedmému
nebi	o	poznání	blíže	než	ve	skutečnosti.



Byl	jsem	příliš	mladý	na	to,	abych	zakusil	všechna	potěšení,	jež	země
nabízela,	neboť	jsem	se	stal	rebelantským	idealistou	a	velmi	brzy	si	vypěstoval
vkus	spíše	asketický,	nechuť	k	ostentativně	předváděnému	bohatství	a	také
alergii	na	přehnanou	touhu	po	luxusu	a	posedlost	penězi,	které	byly	pro
levantskou	kulturu	tak	typické.

Když	jsem	dospíval,	nemohl	jsem	se	dočkat,	až	se	usadím	někde	ve
velkoměstě,	dál	od	všech	těch	bondovských	hejsků.	Přesto	si	pamatuji	v
intelektuální	atmosféře	té	doby	něco	zvláštního.	Studoval	jsem	na	francouzském
lyceu,	jehož	studenti	patřili	u	bakalářských	(tedy	středoškolských)	zkoušek	k
těm	nejúspěšnějším,	dokonce	i	ve	francouzštině.	Tou	se	zde	hovořilo	poměrně
puristickým	způsobem:	podobně	jako	v	předrevolučním	Rusku,	i	levantské
křesťanské	a	židovské	patricijské	vrstvy	(od	Istanbulu	po	Alexandrii)	užívaly
mluvenou	i	psanou	formální	francouzštinu	jako	jazyk,	kterým	dávaly	najevo
svou	příslušnost	ke	společenské	třídě.	Nejprominentnější	studenti	byli	posíláni
ke	studiu	do	Francie,	což	byl	i	případ	obou	mých	dědů	-	mého	jmenovce	z
otcovy	strany	v	roce	1912	a	dědečka	z	matčiny	strany	roku	1929.	O	dva	tisíce	let
dříve,	motivováni	podobnou	touhou	jazykově	se	odlišit,	psávali	snobští	levantští
patriciové	namísto	v	rodné	aramejštině	v	řečtině.	(Nový	zákon	je	napsán	ve
špatné	lokální	patricijské	řečtině,	jaké	se	užívalo	v	Antiochu,	což	přimělo
Nietzscheho	k	prohlášení:	"Bůh	mluvil	špatně	řecky.")	Po	úpadku	helénismu
přešli	patricijové	k	arabštině.	Kromě	"ráje"	byl	tedy	místní	kraj	označován	i	jako
úžasná	křižovatka	toho,	čemu	se	trochu	povrchně	říká	"východní"	a	"západní"
kultura.

Slova	a	činy
Můj	osobní	étos	definitivně	uzrál,	když	mi	bylo	patnáct	a	dostal	jsem	se	do

vězení,	neboť	jsem	údajně	během	studentských	bouří	hodil	po	policistovi	kusem
betonu.	Incident	měl	zvláštní	následky,	protože	rozkaz	k	potlačení	našeho
povstání	nepodepsal	nikdo	jiný	než	můj	dědeček,	tehdejší	ministr	vnitra.	Jeden	z
demonstrantů	byl	zastřelen,	když	policista,	zasažený	kamenem,	začal	v	panice
náhodně	pálit.	Pamatuji	si,	jak	jsem	stál	uprostřed	davu	a	později	cítil	obrovské
uspokojení	z	vlastního	zatčení,	zatímco	moji	přátelé	se	příliš	báli	vězení	i	rodičů.
Nakonec	jsme	vystrašili	vládu	natolik,	že	nám	raději	udělila	amnestii.

Jednat	v	souladu	s	vlastními	názory	a	neuhnout	ani	o	píď	jen	proto,	abychom
někoho	neurazili	a	neobtěžovali,	zjevně	přinášelo	výhody.	Zaslepen	vztekem,
příliš	jsem	se	nezajímal,	co	si	o	mně	rodiče	(a	dědeček)	myslí.	Tím	jsem	je
docela	vystrašil,	a	nemohl	jsem	tedy	couvnout,	dokonce	ani	uhnout	pohledem.
Kdybych	namísto	otevřeného	odporu	svůj	podíl	na	bouřích	tajil	(jako	mnoho
mých	přátel)	a	rodina	by	na	to	přišla,	jsem	si	jist,	že	bych	se	stal	černou	ovcí.



Jedna	věc	je	pohrdat	autoritami	kosmeticky,	nekonvenčním	oblékáním	-	sociální
vědci	a	ekonomové	tomu	říkají	"laciná	signalizace"	-,	něco	jiného	je	však
prokázat	vůli	měnit	názory	v	činy.

Mého	strýce	z	otcovy	strany	moje	politické	názory	příliš	netrápily	(věděl,	že
se	časem	mění),	byl	však	pobouřen	tím,	že	jsem	je	používal	jako	záminku	k
nedbalému	oblékání.	Neupravený	člen	rodiny	byl	pro	něj	smrtelnou	urážkou.	O
mém	zatčení	se	na	veřejnosti	vědělo,	což	znamenalo	další	velkou	výhodu:
vyhnul	jsem	se	díky	tomu	jiným	projevům	pubertální	vzpurnosti.	Zjistil	jsem,	že
chovat	se	jako	slušný	a	"rozumný"	člověk	je	mnohem	efektivnější,	pokud	dáte
najevo,	že	máte	na	víc	než	pouhé	řeči.	Můžete	si	dovolit	soucit,	laxnost	i
zdvořilost,	když	jednou	za	čas,	kdy	je	to	nejméně	očekávané,	ale	zcela
ospravedlnitelné,	někoho	zažalujete	nebo	svého	nepřítele	zadupete	do	země.	Jen
abyste	ukázali,	že	to	dokážete.

Konec	ráje
Libanonský	ráj	se	náhle	vypařil.	Stačilo	k	tomu	pár	kulek	a	bomb.	Několik

měsíců	po	mé	vězeňské	epizodce	a	po	téměř	třinácti	stech	letech	pozoruhodného
soužití	odlišných	etnik	se	zničehonic	objevila	"černá	labuť"	a	proměnila	ráj	v
peklo.	Mezi	muslimy	a	křesťany	vypukla	zuřivá	občanská	válka,	jež	zasáhla	i
palestinské	uprchlíky,	kteří	se	přidali	na	muslimskou	stranu.	Byla	neobyčejně
surová;	boje	probíhaly	přímo	ve	středu	města	a	většina	střetů	se	odehrávala	v
obytných	oblastech	(střední	škola,	kam	jsem	chodil,	stála	jen	asi	sto	metrů	od
válečné	zóny).	Nebudu	zabíhat	do	detailů.	Je	možné,	že	vynález	mocných
palných	zbraní	změnil	konflikt,	ze	kterého	by	v	dobách	mečů	nevzešlo	víc	než
krátkodobé	dusno,	v	nekontrolovatelné	a	nemilosrdné	válčení.

Vedle	fyzických	škod	(které,	jak	se	ukázalo,	lze	snadno	odstranit	pomocí	pár
motivovaných	firem,	podplacených	politiků	a	naivních	investorů	ochotných
zakoupit	státní	dluhopisy)	ubrala	válka	hodně	i	ze	vzdělanecké	atmosféry,	která
činila	z	levantských	měst	po	tři	tisíce	let	střediska	intelektuální	vybranosti.

Křesťané	tento	kraj	opouštěli	již	od	časů	osmanské	říše;	ti,	kteří	mířili	na
Západ,	přijali	západní	jména	a	asimilovali	se.	Nyní	jejich	exodus	nabral	na
rychlosti.	Počet	vzdělaných	a	kulturních	lidí	klesl	pod	kritickou	hranici	a	v
oblasti	zničehonic	zavládl	mrtvolný	klid.	Odliv	mozků	se	napravuje	jen	stěží,	a
část	bývalého	lesku	je	možná	navždy	ztracena.

Noc	pod	hvězdami
Až	příště	vypadne	v	celém	městě	proud,	zkuste	se	pro	uklidnění	a	pro	útěchu

podívat	na	oblohu.
Nepoznáte	ji.	V	Bejrútu	se	to	za	války	stávalo	často.	Než	si	lidé	pořídili



vlastní	generátory,	světelné	znečištění	v	noci	dočasně	zmizelo	a	část	oblohy	se
vyjasnila.	Docházelo	k	tomu	na	té	straně	města,	která	byla	od	bojové	zóny
nejdále.	Lidé,	odříznutí	od	televize,	se	jezdívali	dívat	na	vybuchující	ohňostroje
nočních	bojů.	Zjevně	raději	riskovali,	že	je	náhodná	bomba	vyhodí	do	vzduchu,
než	aby	se	po	večerech	nudili.

Hvězdy	byly	tehdy	vidět	velmi	zřetelně.	Na	střední	škole	nám	vykládali,	že
planety	se	nacházejí	ve	stavu	rovnováhy,	takže	se	nemusíme	obávat,	že	by
některá	z	nich	nečekaně	narazila	do	Země.	Trochu	znepokojivě	mi	to
připomínalo	příběhy	o	"jedinečné	historické	stabilitě"	Libanonu,	o	níž	jsme	také
slýchali,	a	vadila	mi	sama	myšlenka	rovnováhy.	Díval	jsem	se	na	souhvězdí	a
nevěděl,	čemu	věřit.

HISTORIE	A	TROJÍ	MLHA

Historie	je	neprůhledná.	Vidíme	jen	výsledek,	ale	nikoliv	scénář,	podle
něhož	se	události	řídí,	onen	generátor	dějin.	Naše	porozumění	těmto	událostem
je	tak	již	od	základu	neúplné,	neboť	nám	není	umožněno	podívat	se	dovnitř	na
to,	jak	celý	mechanismus	funguje.	To,	čemu	říkám	generátor	dějin,	není	totéž	co
historické	události	samotné,	stejně	jako	nelze	číst	myšlenky	božstev	tím,	že
pozorujeme	jejich	skutky.	Velmi	pravděpodobně	si	tak	o	jejich	záměrech
uděláme	falešnou	představu.

Je	to	tak	trochu	jako	rozdíl	mezi	jídlem,	jež	dostanete	v	restauraci	na	stůl,	a
procesem	jeho	přípravy,	který	byste	pozorovali	v	kuchyni.	(Když	jsem	posledně
pozdě	k	ránu	snídal	v	jisté	čínské	restauraci	na	Canal	Street	v	centru
Manhattanu,	viděl	jsem	z	kuchyně	vyběhnout	krysu.)	Lidská	mysl	při	vnímání
běhu	dějin	trpí	třemi	následujícími	chorobami,	kterým	říkám	trojí	mlha.

Jsou	to:
a)	iluze	porozumění	neboli	všeobecné	přesvědčení,	že	chápeme	dění,	které	je

však	mnohem	komplikovanější	(či	náhodnější),	než	si	uvědomujeme;
b)	retrospektivní	zkreslení,	tedy	skutečnost,	že	problémy	dokážeme

posuzovat	teprve	poté,	co	již	proběhly,	jako	bychom	je	pozorovali	v	zpětném
zrcátku	(v	knihách	vypadá	historie	jasněji	a	méně	komplikovaně	nežli	ve
skutečnosti);

c)	přeceňování	hodnoty	faktů	a	nešvar,	kterým	bývají	postiženi	vzdělaní	a
respektovaní	lidé,	zejména	když	začnou	kategorizovat,	tedy	když	"platonizují".

Nikdo	neví,	co	se	děje
Prvním	z	trojice	druhů	mlhy	je	zhoubné	přesvědčení,	že	náš	svět	je



pochopitelnější,	vysvětlitelnější	a	tedy	i	předvídatelnější,	než	tomu	je	ve
skutečnosti.

Když	jsem	vyrůstal,	dospělí	mi	neustále	tvrdili,	že	válka,	která	nakonec
trvala	skoro	sedmnáct	let,	skončí	"během	pár	dnů".	Soudě	podle	toho,	kolik	jich
vyčkávalo	v	hotelových	pokojích	a	v	dalších	dočasných	útočištích	na	Kypru,	v
Řecku,	ve	Francii	i	jinde,	až	válka	skončí,	si	zřejmě	byli	svou	předpovědí
poměrně	jistí.	Jeden	z	mých	strýců	mi	stále	vyprávěl,	že	když	nějakých	třicet	let
předtím	zámožní	Palestinci	uprchli	do	Libanonu,	považovali	to	za	dočasné
řešení	(většina	těch,	co	zůstali	naživu,	je	v	Libanonu	ještě	dnes,	po	šedesáti
letech).	Když	jsem	se	zeptal,	jestli	to	dopadne	s	naší	válkou	stejně,	odpověděl:
"Ne,	samozřejmě	že	ne.	Libanon	je	jiný.	Odjakživa."	Co	dokázal	odhalit	u
ostatních,	se	na	něj	samého	už	jaksi	nevztahovalo.

Tato	slepota	vůči	trvalosti	exilu	je	mezi	exulanty	středního	věku	poměrně
běžnou	nemocí.	Když	jsem	si	později	umínil,	že	nechci	propadnout	jejich
typické	posedlosti	vlastními	kořeny	(jež	v	exulantově	osobnosti	obvykle	sahají
velmi	hluboko),	studoval	jsem	exilovou	literaturu,	abych	se	vyhnul	pasti,	jakou
bývá	obsedantní	nostalgie.	Její	oběti	jako	by	se	staly	zajatci	vlastních	vzpomínek
na	někdejší	idylu:	sedávali	společně	s	dalšími	vězni	minulosti,	rozprávěli	o
bývalé	vlasti,	pojídali	tradiční	jídla	a	k	tomu	si	pouštěli	lidovou	hudbu	ztracené
domoviny.	Neustále	se	zaobírali	spekulacemi	a	vymýšleli	alternativní	scénáře,
které	mohly	nastat	a	historickým	otřesům	zabránit,	ve	stylu	"pokud	by	šáh
nejmenoval	premiérem	toho	diletanta,	byli	bychom	stále	doma".	Jako	by	tyto
otřesy	měly	jen	jedinou	specifickou	příčinu,	kterou	stačí	jednoduše	odstranit,	a
katastrofa	je	odvrácena.	Snažil	jsem	se	tedy	z	každého	vyděděnce,	kterého	jsem
kdy	potkal,	vytáhnout,	jak	se	v	exilu	choval.	Skoro	všichni	si	počínají	stejně.

Obecně	známé	jsou	zkazky	o	kubánských	uprchlících	se	stále	napůl
sbalenými	kufry,	kteří	přijeli	po	nastolení	Castrova	režimu	v	roce	1960	do	Miami
"jen	na	pár	dní",	či	o	íránských	emigrantech	v	Londýně	a	Paříži,	kteří	opustili
islámskou	republiku	v	roce	1978	v	domnění,	že	půjde	jen	o	kratičkou	dovolenou.

O	více	než	čtvrtstoletí	později	jich	stále	ještě	pár	na	návrat	čeká.	Mnoho
Rusů,	kteří	emigrovali	v	roce	1917	-	například	spisovatel	Vladimir	Nabokov	-,	se
usadilo	v	Berlíně,	snad	proto,	aby	to	neměli	při	návratu	daleko.	Nabokov	sám
strávil	celý	život	v	provizoriu,	ať	už	v	luxusu	či	v	nuzotě,	a	jeho	život	se	uzavřel
v	hotelu	Montreux	Palace	u	Ženevského	jezera.

Při	těchto	pomýlených	předpovědích	samozřejmě	sehrála	svou	roli	i	zbožná
přání	a	zoufalé	naděje,	avšak	chyba	spočívala	též	v	samotném	chápání	reality.
Dynamika	libanonského	konfliktu	byla	naprosto	nepředvídatelná,	způsob,	jímž
lidé	o	oněch	událostech	uvažovali,	však	vykazoval	jeden	stálý	rys:	téměř	všichni,
kdo	se	o	dění	zajímali,	vypadali,	jako	by	byli	opravdu	přesvědčeni,	že	chápou,



co	se	právě	děje.
Doslova	každý	den	se	přihodilo	něco	mimo	veškeré	prognózy,	ale	lidé	si

nebyli	schopni	uvědomit,	že	tyto	události	nepředvídali.	Mnohé	z	těch,	jež
později	skutečně	nastaly,	by	byly	vzhledem	k	dosavadní	minulosti	považovány
za	nemyslitelné.	Zpětně	už	nikoliv.	Tato	retrospektivní	přijatelnost	pak	ubírá
událostem	na	mimořádnosti	a	neuchopitelnosti.	S	podobnou	iluzí	jsem	se	později
setkal	i	na	finančních	trzích	a	u	podnikatelských	úspěchů.

Historie	se	neplazí,	ale	skáče
Když	jsem	později	na	válku	vzpomínal	a	formuloval	své	myšlenky	na	téma

vnímání	náhodných	jevů,	převládl	ve	mně	dojem,	že	naše	mysl	je	především
úžasným	vysvětlovacím	mechanismem:	téměř	v	čemkoli	je	schopna	najít	jistý
smysl,	bezmála	na	každý	jev	dokáže	naroubovat	nějaké	vysvětlení,	zato	však
nedokáže	přijmout	ideu	nepředvídatelnosti.	Zmíněné	události	nešlo	nijak
předpovědět,	řada	inteligentních	lidí	se	však	domnívala,	že	je	dokáže
přesvědčivě	vysvětlit	-	poté,	co	nastaly.	Vysvětlení	bylo	zpravidla	tím
přesvědčivější,	čím	chytřejší	dotyčná	osoba	byla.	Ještě	horší	však	je,	že	se
všechny	tyto	výklady	jevily	jako	logicky	koherentní	a	konsistentní.

Opustil	jsem	Libanon	jako	dospívající	mladík,	ale	protože	mnoho	mých
příbuzných	a	přátel	v	zemi	zůstalo,	občas	jsem	se	vracel	na	návštěvu,	zejména
během	bojů.	Neválčilo	se	neustále:	období	vzájemných	střetů	byla	tu	a	tam
přerušována	nějakým	tím	"trvalým"	řešením.	Během	těchto	těžkých	časů	jsem	se
cítil	blíže	ke	svým	kořenům	a	cítil	nutkání	vrátit	se	a	podpořit	ty,	kdo	zůstali	a
často	bývali	demoralizováni	odchodem	svých	šťastnějších	přátel	-	a	také	jim
trochu	záviděli	možnost	zajistit	si	ekonomické	i	osobní	bezpečí	a	vracet	se	domů
pouze	na	dovolenou,	když	se	boje	načas	zastavily.	Zatímco	v	zahraničí	jsem
nebyl	schopen	pracovat	ani	číst,	pokud	doma	umírali	lidé,	v	Libanonu	mne
paradoxně	vše,	co	se	dělo,	trápilo	méně	a	mohl	jsem	se	věnovat	svým
intelektuálním	zájmům	bez	pocitu	viny.

Pozoruhodné	je,	že	společenský	život	během	války	nijak	neustal	a	lidé	ještě
více	přilnuli	k	luxusu.	I	díky	tomu	byly	návraty	navzdory	pokračujícím	bojům
poměrně	lákavé.

Válka	ovšem	nastolila	několik	trýznivých	otázek.	Jak	bylo	možné	předvídat,
že	se	z	lidí,	kteří	byli	považováni	za	vzor	tolerance,	stanou	přes	noc	ti	největší
barbaři?	Proč	byla	změna	tak	náhlá?	Původně	jsem	se	domníval,	že	libanonskou
válku	na	rozdíl	od	ostatních	konfliktů	opravdu	nebylo	možné	předpovědět,
protože	Levantinci	jsou	lidé	příliš	záhadní	a	složití.	Když	jsem	však	později
uvažoval	o	všech	ostatních	velkých	historických	událostech,	pomalu	mi
docházelo,	že	jejich	chaotičnost	se	neomezuje	jen	na	určité	lokality.



Levanta	působila	tak	trochu	jako	masový	producent	zásadních,	ale	obvykle
nečekaných	událostí.	Kdo	mohl	předvídat	vzestup	křesťanství,	které	se	stalo
hlavním	náboženstvím	Středomoří	a	posléze	celého	západního	světa?	Tehdejší
římští	kronikáři	nové	náboženství	ani	nezaznamenali,	a	historici	křesťanství	nad
touto	absencí	jen	kroutí	hlavou.	Zjevně	jen	málokterý	z	potentátů	bral	myšlenky
člověka,	který	budil	dojem	pouhého	židovského	kacíře,	dost	vážně	na	to,	aby
uvěřil,	že	zanechají	stopu	i	na	budoucích	generacích.	Svými	současníky	je	Ježíš
Nazaretský	zmíněn	jen	jedinkrát,	v	Josephově	Válce	židovské,	a	je	možné,	že
poznámka	byla	přidána	až	později	a	je	dílkem	oddaného	písaře.	Stejně	tomu	bylo
v	případě	konkurenčního	náboženství	o	sedm	století	později.	Předvídal	někdo,	že
jakási	hrstka	nájezdníků	během	pár	let	rozšíří	své	impérium	a	zákony	islámu	od
indického	subkontinentu	až	po	Španělsko?	Právě	rozšíření	islámu	(takříkajíc
třetího	vydání)	bylo	ještě	mnohem	překvapivější	než	vzestup	křesťanství,	a
mnoho	historiků,	kteří	studovali	dobové	záznamy,	bylo	rychlostí	změny	doslova
šokováno.	Georges	Duby	vyjádřil	úžas	nad	tím,	jak	rychle	bylo	téměř	deset
století	levantského	helénismu	odstraněno	"jedním	máchnutím	meče".	Paul
Veyne,	Dubyho	následovník	na	katedře	historie	Collège	de	France,	trefně	mluví
o	náboženstvích	šířících	se	jako	"bestsellery"	-	přirovnání,	jež	ukazuje	na
nepředvídatelnost	tohoto	vývoje.	Podobné	nespojitosti	v	chronologii	událostí
historikům	život	dvakrát	neusnadňují:	ani	svědomité	zkoumání	minulosti	do
nejmenšího	detailu	nám	nedovolí,	abychom	dějinám	lidově	řečeno	viděli	do
hlavy.

Nabízí	pouze	iluzi	pochopení.
Dějiny	a	společnosti	se	neplazí,	nýbrž	skáčou.	Kráčejí	od	zlomu	ke	zlomu	s

občasnými	menšími	otřesy	v	mezidobí.	Přesto	(společně	s	historiky)	obvykle
věříme	v	postupný,	pomalý	a	předvídatelný	vývoj.

Již	před	časem	mnou	otřáslo	zjištění	-	které	zatím	nic	nevyvrátilo	-,	že	jsme
posedlí	pohledem	do	minulosti	a	v	neschopnosti	vymanit	se	z	vlastních	iluzí
přímo	excelujeme.	Každý	další	rok	tuto	moji	víru	jen	dále	posiluje.

Milý	deníčku:	o	dějinách	běžících	pozpátku
Události	se	nám	odhalují	zkresleně.	Vezměte	v	úvahu	podstatu	informace:

předtím,	než	daná	událost	nastane,	se	objeví	miliony,	možná	biliony	drobných
faktů.	Jen	pár	z	nich	se	však	ukáže	jako	relevantní	pro	naše	pozdější	porozumění
proběhlým	událostem.	Paměť	je	omezená	a	vybíravá,	bude	tedy	nakloněna
pamatovat	si	právě	ta	data,	která	souznějí	s	následnými	fakty.	Pokud	ovšem
nejste	jako	Funes	-	titulní	hrdina	povídky	Jorge	Louise	Borgese	"Funes,	muž	se
zázračnou	pamětí"	-,	který	nikdy	na	nic	nezapomíná,	a	je	tedy	odsouzen	k	životu
s	břemenem,	jakým	nahromaděné	a	nezpracované	informace	bezesporu	jsou.



(Nedožije	se	vysokého	věku.)
Mé	první	setkání	s	retrospektivním	zkreslením	proběhlo	následovně.	V

dětství	jsem	býval	čtenář	vášnivý,	i	když	trochu	roztěkaný,	avšak	po	vypuknutí
války	jsem	její	první	fázi	strávil	v	suterénu	ponořen	v	knihách	všeho	druhu.
Škola	byla	zavřená	a	venku	pršely	bomby.	Pobyty	v	suterénu	bývají	zoufale
nudné.

Zpočátku	jsem	se	staral	hlavně	o	to,	jak	tuto	nudu	zahnat	a	co	dalšího	si
přečíst{10}	-	ačkoliv	číst	jen	proto,	že	nelze	dělat	nic	jiného,	není	zdaleka	tak
zábavné	jako	četba	z	vlastní	vůle.	Chtěl	jsem	(a	stále	chci)	být	filozofem	a	cítil,
že	tomu	musím	obětovat	určitý	čas	a	trochu	nuceně	studovat	cizí	myšlenky.
Motivován	okolnostmi	jsem	pročetl	teoretické	i	obecné	pohledy	na	války	a
konflikty.	Snažil	jsem	se	přijít	dějinám	na	kloub	a	nahlédnout	dovnitř	onoho
ohromného	generátoru	historických	událostí.

Knihu,	která	mne	ovlivnila	nejvíce,	nenapsal	překvapivě	žádný	myslitel,
nýbrž	novinář:	William	Shirer,	autor	Berlínského	deníku:	zápisníku	zahraničního
zpravodaje	1934-1941.	Shirer	působil	jako	rozhlasový	reportér	a	proslavil	se
zejména	knihou	Vzestup	a	pád	Třetí	říše.	Připadalo	mi,	že	jeho	zápisník	nabízí
nezvyklou	perspektivu.	Měl	jsem	již	přečteny	(nebo	jsem	si	přečetl	o	nich)	práce
Hegela,	Marxe,	Toynbeeho,	Arona	a	Fichteho.	Ty	se	zabývaly	filozofií	dějin	a
jejími	vlastnostmi,	a	já	se	domníval,	že	v	zásadě	chápu	teorii	dialektiky	-
přinejmenším	do	té	míry,	nakolik	na	ní	něco	k	pochopení	je.	Nepobral	jsem
mnoho,	pouze	to,	že	historie	má	jistou	logiku	a	věci	se	vyvíjejí	prostřednictvím
protikladů	a	lidskou	společnost	tak	posouvají	na	vyšší	úroveň	-	cosi	na	ten
způsob.	Příšerně	to	připomínalo	teoretizování	o	libanonské	válce,	jež	jsem
slýchával	kolem	sebe.	Dodnes	lidi	překvapuji,	když	na	jejich	absurdní	otázku,
které	knihy	"formovaly	mé	myšlení",	odpovídám,	že	právě	Berlínský	deník	mne
(třebaže	nepřímo)	naučil	nejvíce	o	filozofii	i	teoretické	historii	-	a	jak	uvidíme,
dokonce	i	o	vědě,	protože	mi	umožnil	pochopit	rozdíl	mezi	normálním	a
zpětným	procesem.

Jak?	Shirerovy	zápisky	měly	popisovat	události	ve	chvíli,	kdy	se	opravdu
děly,	tedy	nikoliv	zpětně.

Nad	mým	sídlem	v	suterénu	se	velice	slyšitelně	psaly	dějiny	(hluk
bombardování	mi	často	nedával	spát	celou	noc).	Ještě	jsem	ani	nedospěl,	a	už
jsem	byl	svědkem	pohřbů	svých	spolužáků.	Zažíval	jsem	velmi	skutečné	a
neteoretické	formování	historie	a	současně	si	četl	o	někom,	kdo	zjevně	prožil
velký	dějinný	zvrat	na	vlastní	kůži.	Snažil	jsem	se	přehrávat	si	v	hlavě	možný
scénář	budoucnosti	a	uvědomil	si,	že	není	nijak	jasný	a	zřejmý.	Pochopil	jsem,
že	pokud	bych	začal	o	událostech	psát	později,	jevily	by	se	více...	historicky.
Před	a	po	nebylo	totéž.



Shirer	deník	údajně	psal,	aniž	by	tušil,	co	se	bude	dít	dále,	ve	chvíli,	kdy	jeho
pohled	nebyl	pokřiven	znalostí	budoucího	vývoje.	Některé	jeho	komentáře	jsou
vskutku	inspirativní;	zvláště	ty,	jež	se	týkají	přesvědčení	Francouzů,	že	Hitler	je
jen	pomíjivým	fenoménem,	a	vysvětlují	tak	jejich	nepřipravenost	a	následnou
rychlou	kapitulaci.	Nikdo	si	ani	na	chvíli	nepřipouštěl	možný	rozsah	a	ničivost
potenciální	války.

Zatímco	lidská	paměť	je	nestálá,	zápisník	nabízí	nezpochybnitelná	fakta,
zaznamenaná	více	či	méně	bezprostředně;	umožňuje	tedy	zachovat	surový,
nerevidovaný	vjem	a	zpětně	studovat	fakta	v	jejich	vlastním,	původním
kontextu.	Znovu	zde	platí,	že	důležitá	je	hlavně	zamýšlená	metoda	popisu,	nikoli
výsledné	provedení.	Ve	skutečnosti	je	docela	pravděpodobné,	že	Shirer	a	jeho
redaktor	trochu	podváděli.

Berlínský	deník	vyšel	v	roce	1941,	a	jak	je	známo,	úkolem	nakladatele	je
poskytnout	širokému	publiku	čtivý	text	a	ne	věrný	obraz	autorových	myšlenek
zbavený	retrospektivního	zkreslení.	(Mluvím-li	o	podvádění,	mám	tím	na	mysli
odstranění	prvků,	které	se	ve	světle	pozdějších	událostí	ukázaly	jako
nepodstatné,	čímž	byly	naopak	zvýrazněny	pasáže,	které	by	publikum	mohly
zajímat.	Ano,	redakční	proces	může	být	velmi	zkreslující,	zejména	je-li	autorovi
přidělen	"dobrý"	redaktor.)	I	tak	jsem	ale	díky	setkání	se	Shirerovou	knihou
intuitivně	pochopil	podstatu	fungování	historie.	Člověk	by	předpokládal,	že	lidé
na	počátku	druhé	světové	války	tušili,	že	se	děje	něco	mimořádného:	opak	byl
pravdou.	{11}

Z	Shirerova	zápisníku	se	vyklubal	tréninkový	program	v	dynamice
neurčitosti.	Chtěl	jsem	být	filozofem,	aniž	bych	tušil,	čím	se	většina
profesionálních	filozofů	živí.	Moje	idea	mě	místo	toho	dovedla	k	dobrodružství
(přesněji	řečeno	k	dobrodružnému	praktikování	neurčitosti),	a	také	k	matematice
a	vědě	vůbec.

Vzdělávání	v	taxíku
Třetí	druh	mlhy,	prokletí	vzdělanosti,	uvedu	následovně.	Ještě	před	poklesem

jeho	politického	vlivu	jsem	měl	možnost	zblízka	sledovat	svého	dědečka,	který
byl	ministrem	obrany,	později	ministrem	vnitra	a	na	začátku	války	i
vicepremiérem.

Navzdory	jeho	postavení	se	zdálo,	že	o	tom,	co	bude	následovat,	neví	o
mnoho	víc	než	jeho	řidič	Mikhail.	Ten	na	rozdíl	od	dědečka	zásadně	odbýval
všechny	události	slovy	"Bůh	ví",	a	delegoval	tak	pochopení	na	vyšší	místa.

Všiml	jsem	si,	že	informovaní	a	inteligentní	jedinci	si	v	prognózách	nevedli
o	nic	úspěšněji	než	taxikáři.	Byl	zde	ale	jeden	zásadní	rozdíl.	Taxikáři,	na	rozdíl
od	vzdělanců,	nebývali	pevně	přesvědčeni,	že	problému	rozumějí.	Nebyli



experty	a	byli	si	toho	vědomi.	Všichni	jsme	tápali,	ale	špičkoví	myslitelé	se
domnívali,	že	vidí	hlouběji	než	ostatní	už	jen	proto,	že	jsou	špičkovými
mysliteli;	pokud	patříte	k	elitě,	jaksi	automaticky	předpokládáte,	že	toho	víte
více	než	ostatní.

Pochybnou	hodnotu	však	může	mít	nejenom	poznání,	nýbrž	i	informace.	Za
války	jsem	si	rovněž	povšiml,	že	téměř	každý	znal	aktuální	zprávy	do
nejmenšího	detailu.	Různé	noviny	informovaly	z	větší	části	o	tomtéž,	takže	čím
více	jste	jich	četli,	tím	méně	nových	informací	jste	v	každém	dalším	deníku
našli.	Lidé	však	byli	přesto	natolik	dychtiví	jakéhokoliv	poznatku,	že	četli	vše,
co	bylo	právě	vytištěno,	a	poslouchali	i	všechny	rozhlasové	stanice,	jako	by
každé	příští	zprávy	měly	přinést	zásadní,	rozhodující	odpověď.	Staly	se	z	nich
chodící	encyklopedie,	plné	informací	o	tom,	kdo	se	s	kým	setkal	a	co	který
politik	řekl	jinému	(a	jakým	tónem	hlasu:	"Byl	vlídnější	než	obvykle?").	Užitek
z	toho	ovšem	neplynul	žádný.



SHLUKY

Během	libanonské	války	jsem	také	postřehl,	že	novináři	mají	tendenci	se
sdružovat;	nikoliv	nutně	kolem	stejných	názorů,	ale	často	kolem	stejného
analytického	rámce.	Stejným	okolnostem	přisuzují	tutéž	důležitost	a	realitu	dělí
do	stejných	kategorií	-	ke	slovu	tu	opět	přichází	platónství,	ona	touha	rozčlenit
skutečnost	na	čisté	a	zřetelné	tvary.	Tuto	mentální	nákazu	dále	rozšířil	"hotelový
žurnalismus"	(termín	Roberta	Fiska).	Zatímco	dříve	novináři	považovali
Libanon	za	součást	Levanty,	tedy	východního	Středomoří,	nyní	jej	řadí	na	Blízký
východ,	jako	by	se	jej	snad	někomu	podařilo	přenést	blíže	k	pískům	Saúdské
Arábie.	Ostrov	Kypr	je	od	mého	domova	v	severním	Libanonu	vzdálen	asi
šedesát	mil	a	mají	tam	téměř	stejné	jídlo,	kostely	i	tradice;	najednou	se	však	stal
součástí	Evropy	(rodáci	z	obou	břehů	se	nové	situaci	samozřejmě	náležitě
přizpůsobili).	Zatímco	v	minulosti	se	rozlišovalo	mezi	Středomořím	a
sousedními	regiony	(jinými	slovy	mezi	olivovým	olejem	a	máslem),	v
sedmdesátých	letech	dvacátého	století	náhle	začalo	dělení	na	Evropu	a	zbytek
světa.	Rozdělujícím	klínem	se	stal	islám,	a	člověk	tudíž	neví,	kam	v	nových
poměrech	zařadit	původní	arabsky	mluvící	křesťany	nebo	Židy.	Škatulkování	je
pro	nás	nezbytností;	pokud	však	stvořené	kategorie	považujeme	za	cosi
definitivního,	stává	se	patologickým	a	brání	nám,	abychom	si	uvědomili,	jak
neurčité	načrtnuté	hranice	jsou,	natož	abychom	naše	dosavadní	kategorie
přehodnotili.	Na	vině	je	duševní	nákaza.	Vezmete-li	sto	nezávisle	myslících
žurnalistů	a	necháte	je	nezávisle	na	sobě	posuzovat	jednotlivé	faktory,	dostanete
sto	různých	názorů.	Protože	však	novináři	pracují	v	jediném	šiku,	jejich	záběr	se
výrazně	zúží,	názory	sblíží	a	nacházejí	i	stejné	příčiny.	Kupříkladu	-	vzdálíme	se
teď	na	chvíli	z	Libanonu	-	všichni	reportéři	dnes	odkazují	na	"zlatá"	osmdesátá
léta,	jako	by	se	tato	dekáda	něčím	výrazně	odlišovala.	Během	internetové
bubliny	na	konci	devadesátých	let	se	zase	žurnalisté	shodli	na	tom,	že	kvalitu
bezcenných	firem,	o	jejichž	akcie	všichni	tehdy	tolik	stáli,	vysvětlují	jisté
nesmyslné	indikátory.{12}

Chcete-li	pochopit,	v	čem	vidím	svévoli	škatulek,	stačí	se	podívat	na	situaci
v	polarizované	politice.

Až	navštíví	Zemi	nějaký	Marťan,	zkuste	mu	objasnit,	proč	pozemšťané,	kteří
schvalují	možnost	odstranění	plodu	z	mateřského	lůna,	zároveň	odmítají	trest
smrti.	Nebo	mu	vysvětlete,	proč	by	lidé,	kteří	souhlasí	s	potraty,	měli
automaticky	podporovat	i	vysoké	zdanění,	avšak	odmítat	silnou	armádu.	A	proč
ti,	kteří	upřednostňují	sexuální	svobodu,	mají	být	proti	individuální	ekonomické



svobodě?
Byl	jsem	ještě	poměrně	mladý,	když	jsem	si	této	absurdity	shlukování	všiml.

Nějakým	nesmyslným	zvratem	osudu	se	během	libanonské	občanské	války	stala
z	křesťanů	skupina	protržní	a	prokapitalistická,	tedy	to,	co	by	novináři	nazvali
"pravicí",	a	z	islamistů	zase	socialisté,	kteří	byli	podporováni	komunistickými
režimy	(	Pravda,	hlásná	trouba	komunistického	režimu,	je	nazývala	"bojovníky
proti	útlaku";	když	ale	Rusové	následně	obsazovali	Afghánistán,	byli	to
Američané,	kdo	usilovali	o	spojenectví	s	Usámou	bin	Ládinem	a	jeho
muslimskými	druhy).

Nejlépe	dokážeme	svévoli	škatulek	a	jejich	nakažlivý	efekt	tím,	že	si
připomeneme,	kolikrát	v	historii	bylo	klasické	škatulkování	převráceno	naruby.
Pro	intelektuála	devatenáctého	století	by	byla	dnešní	aliance	křesťanských
fundamentalistů	a	izraelské	lobby	nepochopitelnou	záhadou	-	křesťané	tehdy
patřili	k	antisemitům	a	muslimové	k	ochráncům	Židů,	jimž	dávali	přednost	právě
před	křesťany.

Libertariáni	bývali	považováni	za	levici.	Jako	probabilistu	mne	zajímají
případy,	kdy	se	na	základě	nějaké	náhodné	události	spojí	skupina,	která	má	jasně
vyhraněný	postoj	k	určitému	společenskému	tématu,	se	skupinou,	pro	niž	je
důležité	zase	jiné	téma,	takže	se	dvě	zcela	odlišná	témata	a	postoje	spojí	a
unifikují	-	dokud	zase	nedojde	k	jejich	překvapivému	rozdělení.

Škatulkování	vždy	redukuje	skutečnou	komplexitu.	Je	to	projev
neotřesitelného	platónství,	onoho	generátoru	"černých	labutí",	jak	jsem	jej
definoval	v	Prologu.	Kdykoliv	si	skutečný	svět	nějak	zjednodušíme,	může	to	mít
osudové	následky,	protože	pomíjíme	jisté	zdroje	nejistoty	a	neurčitosti:	svádí	nás
to	k	chybnému	pochopení	toho,	jak	je	svět	utkán.	Můžete	si	kupříkladu	myslet,
že	radikální	islamismus	a	hodnoty,	které	vyznává,	jsou	vám	v	boji	proti
komunistické	hrozbě	spojencem,	a	tak	mu	pomáháte	růst,	dokud	nepošle	dvě
letadla	na	Manhattan.

Pár	let	po	začátku	libanonské	války,	když	mi	bylo	dvaadvacet	a	navštěvoval
jsem	Whartonovu	obchodní	školu,	mne	zasáhla	idea	efektivních	trhů,	která	tvrdí,
že	z	obchodovaných	cenných	papírů	nelze	dosáhnout	žádný	zisk,	protože	tyto
finanční	nástroje	již	automaticky	obsahují	veškeré	dostupné	informace.

Veřejné	informace	tedy	mohou	být	-	zejména	obchodníkům	-	k	ničemu,
protože	ceny	již	všechny	takové	informace	dokážou	"zahrnout",	a	zprávy,	které
sdílíte	s	miliony	dalších	lidí,	vám	nepřinášejí	skutečnou	výhodu.	Je	totiž
pravděpodobné,	že	přinejmenším	jeden	ze	stamilionů	lidí,	kteří	si	tuto	informaci
přečetli,	už	dotyčný	cenný	papír	koupili,	a	zvýšili	tak	jeho	cenu.	Úplně	jsem
tehdy	přestal	číst	noviny	a	sledovat	televizi,	což	mi	poskytlo	nemálo
dodatečného	volného	času	(řekněme	minimálně	hodinu	denně;	za	rok	to



představovalo	nějakých	sto	přečtených	knih,	tedy	množství,	jež	po	letech	začne
být	znát).	Existují	samozřejmě	i	další	důvody,	proč	nabádám,	abyste	se	vyhýbali
novinám	-	ukážeme	si,	že	držet	se	mimo	dosah	toxických	informací	má	i	jiné
výhody.	Ze	začátku	mi	to	sloužilo	jako	šikovná	výmluva	pro	únik	od	otravných
maličkostí	obchodního	života,	výborné	alibi,	protože	na	těchto	detailech	není
většinou	nic	zajímavého	-	svět	obchodu	je	ubíjející,	těžkopádný,	pompézní,
chamtivý,	antiintelektuálně	zaměřený,	sobecký	a	nudný.

Ví	vůbec	někdo	něco?
Stále	mi	uniká,	jak	je	možné,	že	někdo,	kdo	touží	být	filozofem,	případně

"vědeckým	filozofem	dějin",	nakonec	skončí	na	obchodní	škole,	dokonce	přímo
na	Whartonu.	Tam	jsem	pochopil,	že	jakýsi	nevýznamný	politik	z	malé	starobylé
země	(a	jeho	filozofující	řidič	Mikhail)	nejsou	jediní,	kdo	nemají	tušení,	co	se
děje.	U	politiků	z	malých	zemí	se	to	koneckonců	jaksi	předpokládá.	Na	jedné	z
nejprestižnějších	obchodních	škol	světa,	v	nejmocnější	zemi,	jaká	kdy
existovala,	jsem	ovšem	zjistil,	že	vedoucí	pracovníci	nejsilnějších	světových
korporací,	kteří	tam	přicházeli,	aby	nám	vysvětlili,	čím	se	vlastně	živí,	to	dost
možná	nevědí	také.	Po	pravdě	řečeno	jsem	to	považoval	za	víc	než	jen	možnost
a	naplno	pocítil	váhu	lidské	epistemické	arogance.{13}

Najednou	jsem	nedokázal	myslet	na	nic	jiného.	Tou	dobou	jsem	začínal
přicházet	na	své	filozofické	téma:	vysoce	nepravděpodobná	událost	zásadního
významu	a	dopadu.	Nadměrnou	koncentrací	štěstí	se	nechávali	ošálit	nejenom
dobře	oblečení	firemní	potentáti	s	vysokou	hladinou	testosteronu,	ale	i	lidé
opravdu	erudovaní.	Když	jsem	si	to	uvědomil,	mohl	jsem	přenést	svou	"černou
labuť"	ze	světa	šťastných	a	smolařských	obchodníků	do	světa	poznání	a	vědy.
Jsem	přesvědčen,	že	v	reálném	životě	jsou	jisté	vědecké	výsledky	nejen	k
ničemu,	protože	podceňují	následky	vysoce	nepravděpodobných	událostí	(nebo
nás	dovádějí	k	tomu,	že	je	ignorujeme),	ale	mnohé	"černé	labutě"	mohou
dokonce	samy	vytvářet.	Nejde	tu	jen	o	chybná	zařazení	do	rodů	či	řádů,	kvůli
kterým	můžete	propadnout	v	ornitologickém	kurzu.	Začal	jsem	chápat,	co	z	oné
myšlenky	vyplývá.

O	ČTYŘI	KILOGRAMY	POZDĚJI

Čtyři	a	půl	roku	poté,	co	jsem	absolvoval	Whartonovu	školu	(a	o	čtyři
kilogramy	těžší),	přesněji	19.	října	1987,	jsem	kráčel	z	kanceláří	investiční
banky	Credit	Suisse	First	Boston	v	centru	Manhattanu	domů	na	Upper	East	Side.
Protože	jsem	byl	zaražený	a	zmatený,	šel	jsem	pomalu.



Toho	dne	nastala	ve	světě	financí	traumatizující	událost:	trh	zažil	svůj
největší	propad	v	(moderních)	dějinách.	Šok	byl	o	to	silnější,	že	k	němu	došlo	v
době,	kdy	jsme	se	domnívali,	že	už	jsme	se	všemi	těmi	moudře	hovořícími
platónskými	ekonomy	(a	jejich	nesmyslnými	rovnicemi,	založenými	na
Gaussově	křivce)	dostatečně	mazaní	na	to,	abychom	podobnému	otřesu	dokázali
zabránit,	nebo	jej	alespoň	předvídat	a	mít	pod	kontrolou.	Pokles	přitom	nebyl	ani
reakcí	na	žádnou	konkrétní	zprávu.	To,	že	taková	událost	nastala,	výrazně
překračovalo	vše,	co	si	ještě	den	předtím	kdokoliv	dokázal	představit:	kdybych
byl	na	podobnou	možnost	upozornil,	byl	bych	označen	za	blázna.	Šlo
nepochybně	o	"černou	labuť",	ale	tehdy	jsem	ten	výraz	ještě	neznal.

Na	Park	Avenue	jsem	narazil	na	svého	kolegu	Demetria,	a	když	jsem	se	s
ním	dal	do	řeči,	skočila	nám	do	ní	neznámá	žena,	která	pod	vlivem	úzkosti
ztratila	veškeré	zábrany:	"Nevíte	proboha,	co	se	děje?"

Kolemjdoucí	vypadali	zmateně.	O	něco	dříve	jsem	viděl	v	obchodovací
místnosti	First	Boston	několik	dospělých	tiše	plakat.	Strávil	jsem	ten	den	ve
středu	veškerého	dění;	vyděšení	lidé	pobíhali	sem	a	tam	jako	králíci,	když	je
náhle	oslepí	světla	auta.	Když	jsem	přišel	domů,	volal	mi	můj	bratranec	Alexis.
Jeho	soused	spáchal	sebevraždu	skokem	z	okna.	Nepůsobilo	to	na	mě	dokonce
ani	nijak	zvlášť	děsivě.

Připomínalo	to	Libanon,	avšak	s	jedním	rozdílem:	obojí	jsem	viděl	na	vlastní
oči	a	byl	jsem	překvapen,	že	finanční	nesnáze	dokážou	lidi	demoralizovat	silněji
než	válka.	(Zatímco	finanční	problémy	a	s	nimi	související	ponížení	mohou
člověka	dovést	až	k	sebevraždě,	válka,	jak	se	zdá,	nic	podobného	přímo
nezpůsobuje.)

Bál	jsem	se	Pyrrhova	vítězství:	dostalo	se	mi	intelektuálního	zadostiučinění,
ale	obával	jsem	se,	že	budu	mít	pravdu	až	moc	a	uvidím,	kterak	se	celý	systém
řítí	jako	domeček	z	karet.	Až	tak	neomylný	jsem	přece	jenom	být	nechtěl.	V
paměti	mi	navždy	utkvěl	nebožtík	Jimmy	P.,	který	sledoval,	jak	se	jeho	bohatství
rozplývá,	a	přitom	napůl	žertem	prosil	ceny	na	obrazovce,	aby	se	už	konečně
přestaly	hýbat.

Tehdy	jsem	si	také	naplno	uvědomil,	že	peníze	jsou	mi	ukradené.	Zažíval
jsem	ten	nejpodivnější	pocit,	který	jsem	kdy	měl;	ohlušující	trumpetu,	jež
signalizovala,	že	mám	pravdu,	jsem	slyšel	tak	nahlas,	až	mi	vibrovaly	kosti.	Od
té	doby	jsem	ji	už	nezaslechl	a	nikdy	ten	pocit	nedokážu	popsat	těm,	kdo	něco
takového	nezažili.	Byl	to	fyzický	vjem,	cosi	jako	směs	radosti,	pýchy	a	hrůzy.

A	cítil	jsem	zadostiučinění.	Proč?
Poté	co	jsem	nastoupil	na	Wharton,	jsem	si	během	jednoho	či	dvou	let

vypěstoval	ojedinělý,	leč	zvláštní	zvyk:	sázení	na	vzácné	a	nečekané	události,
jež	ležely	na	platónském	zlomu	a	platónští	"experti"



je	považovali	za	"neuchopitelné".	Vzpomeňme	si,	že	platónský	zlom	začíná
tam,	kde	naše	znázornění	reality	přestává	fungovat,	jenže	my	si	toho	nejsme
vědomi.

Zanedlouho	mě	totiž	čekalo	zaměstnání	v	oboru	"kvantitativních	financí".
Stal	se	ze	mě	finanční	matematik	(neboli	"kvant")	a	trader	(obchodní	spekulant)
v	jedné	osobě.	Kvant	je	typ	komerčního	vědce,	jenž	aplikuje	matematické
modely	neurčitosti	na	finanční	nebo	společensko-ekonomická	data	a	na
komplexní	finanční	nástroje.	Já	jsem	však	byl	jakýmsi	"kvantem	naruby":
zkoumal	jsem	chyby	a	limity	modelů	a	hledal	jejich	platónský	zlom,	hranici,	za
níž	selhávají.	Kromě	"pouhého	řečnění"	jsem	se	věnoval	i	spekulativnímu
obchodování,	což	bylo	u	kvantů	vzácností,	protože	jejich	role	byla	omezena	na
analýzu	a	neměli	přijímat	žádná	rozhodnutí.	Byl	jsem	přesvědčen,	že	k
předvídání	tržních	cen	jsem	naprosto	nekompetentní	-	ale	také,	že	stejně	obecně
nekompetentní	jsou	i	všichni	ostatní,	jen	to	nevědí	nebo	si	neuvědomují,	jak
příšerně	si	zahrávají.	Většina	traderů	jen	"sbírala	haléře	před	parním	válcem"

a	riskovala	zásah	vzácnou	a	mimořádně	citelnou	událostí	-	ve	své
nevědomosti	se	podobali	spícím	batolatům.	Profese,	již	jsem	si	vybral,	byla
jediná,	kterou	jste	mohli	vykonávat	i	v	případě,	že	jste	sami	sebe	vnímali	jako
člověka	s	velkou	averzí	a	obezřetností	vůči	riziku	a	s	hlubokou	nevědomostí.

Pro	aspiranta	na	povolání	filozofa	se	kromě	ponoru	do	praxe	ukázal	jako
velice	užitečný	také	balíček	technických	schopností,	který	k	povolání	kvanta
neodmyslitelně	patří	(směs	aplikované	matematiky,	inženýrství	a	statistiky).
{14}	Za	prvé,	pokud	strávíte	desítky	let	prací	se	širokou	škálou	empirických	dat
a	následně	na	základě	této	práce	podstupujete	jistá	rizika,	snadno	si	v	předivu
světa	všimnete	prvků,	které	platónský	"myslitel"	nevidí,	protože	mu	v	tom	brání
buď	strach,	nebo	duševní	prefabrikace.	Za	druhé,	tato	práce	mne	naučila
formálnímu	a	systematickému	myšlení,	místo	abych	se	topil	v	jednotlivostech.

A	konečně,	filozofie	dějin	i	epistemologie	(filozofie	poznání)	mi	připadaly
neoddělitelně	spjaty	s	empirickým	studiem	časových	řad,	což	je	posloupnost
čísel	v	čase,	typ	historického	dokumentu	s	čísly	namísto	slov.	A	čísla	lze	snadno
zpracovat	na	počítači.	Při	studiu	historických	dat	si	uvědomíte,	že	reálná	historie
běží	dopředu,	nikoli	vzad,	a	oproti	svým	výkladům	je	mnohem	chaotičtější.
Epistemologie,	filozofie	dějin	a	statistika	se	pokoušejí	o	poznání	pravd,	o
prozkoumání	mechanismů,	z	nichž	tyto	pravdy	vyplývají,	a	o	to,	abychom	od
sebe	v	historii	oddělili	pravidelnost	a	nahodilost.	Všechny	tyto	disciplíny	se
zabývají	otázkou,	kolik	toho	víme,	jenom	obrazně	řečeno	sídlí	v	různých
budovách.

Prohlášení	nezávislosti	o	šesti	písmenech



Té	noci,	19.	října	1987,	jsem	spal	dvanáct	hodin	v	kuse.
Sdělit	svůj	pocit	zadostiučinění	přátelům	nebylo	lehké.	Krach	je	všechny

nějakým	způsobem	zasáhl.
V	té	době	činily	bonusy	pouhý	zlomek	dnešních	částek,	ale	věděl	jsem,	že

pokud	finanční	systém	a	můj	zaměstnavatel	First	Boston	přežijí	do	konce	roku,
znamená	to	pro	mě	obdobné	finanční	zajištění,	jako	když	dostanete	doživotní
vědecké	stipendium.	Takové	situaci	se	občas	říká	"Prachy?	Nas..t",	což	navzdory
drsnému	výrazivu	znamená,	že	je	možné	žít	jako	viktoriánský	gentleman,
osvobozen	od	otročiny.

Je	to	psychologická	pojistka:	získaný	kapitál	není	dost	velký	na	to,	aby	vás
peníze	zkazily,	ale	umožňuje	vám	vybrat	si	nové	povolání,	aniž	byste	se	museli
příliš	ohlížet	na	finanční	odměnu.	Chrání	vás	před	mozkovou	prostitucí	a
osvobozuje	od	vnějších	autorit	-	jakýchkoliv.	(Získaná	nezávislost	se	však	případ
od	případu	různí:	vždy	mne	šokovalo	množství	lidí,	které	závratný	příjem	dovedl
k	ještě	větší	podlézavosti	a	závislosti	na	zaměstnavatelích,	klientech	a	ještě
vyšších	a	vyšších	výdělcích.)	Získané	peníze,	ač	to	podle	některých	standardů
nebyla	suma	nijak	závratná,	mě	vyléčily	z	veškerých	finančních	ambicí.
Kdykoliv	jsem	později	namísto	studia	věnoval	svou	energii	materiálnímu
obohacení,	pocítil	jsem	lehký	stud.	Všimněte	si,	že	zmíněné	zvolání	"Nas..t"
odpovídá	i	povznášející	schopnosti	vyslovit	toto	kompaktní	slůvko	předtím,	než
zavěsíme	telefon.

V	té	době	bylo	běžné,	že	tradeři,	jejichž	denní	obchodování	se	dostalo	do
červených	čísel,	rozbíjeli	telefony.	Někteří	se	uchýlili	i	k	rozbíjení	stolů,	křesel
nebo	čehokoliv,	co	nadělalo	dost	hluku.	Jednou	se	mě	jeden	v	chicagské
obchodní	aréně	dokonce	snažil	uškrtit	a	bylo	potřeba	čtyř	bezpečnostních
strážců,	aby	jej	ode	mne	odtáhli.	Iritovalo	ho,	že	jsem	stál	na	místě,	které
považoval	za	"své	území".	Kdo	by	chtěl	opustit	tak	kouzelné	prostředí?
Srovnejte	to	s	obědem	v	šedivé	univerzitní	jídelně	se	zdvořilými	profesory
debatujícími	o	posledních	intrikách	na	katedře.	Zůstal	jsem	tedy	i	nadále
kvantem	a	traderem	(a	stále	jím	jsem),	avšak	umínil	jsem	si	pracovat	málo,	ale
intenzivně	(a	bavit	se	u	toho);	zaměřit	se	na	ryze	technické	aspekty	své	profese,
nechodit	na	obchodní	"porady"	a	vyhýbat	se	"těm,	kteří	něčeho	dosáhli"

a	všem,	kdo	nosí	oblek	a	nečtou	knihy.	Zhruba	každý	čtvrtý	rok	jsem	si
brával	výzkumné	volno	a	zaplňoval	mezery	ve	svém	vědeckém	a	filozofickém
vzdělání.	Toužil	jsem	stát	se	flâneurem,	přemítat	z	povolání,	sedávat	v
kavárnách,	lelkovat,	odpoutat	se	od	kanceláří	a	jakékoliv	organizační	struktury,
spát	podle	potřeby	a	číst	jako	o	závod,	aniž	bych	se	musel	před	kýmkoliv
ospravedlňovat.	Chtěl	jsem	svatý	klid,	abych	mohl	na	základě	prvotní	myšlenky
krok	za	krokem	vytvořit	myšlenkový	systém	opírající	se	o	ideu	"černých	labutí".



Filozof	z	limuzíny
Libanonská	válka	i	tržní	propad	v	roce	1987	vypadaly	jako	jeden	a	týž	jev.

Uvědomil	jsem	si,	že	ve	chvíli,	kdy	máme	připustit,	jakou	roli	takové	události
hrají,	jsme	téměř	všichni	postiženi	jakýmsi	mentálním	zatměním.	Jako	bychom
tyto	mamuty	nebyli	schopni	vůbec	vidět,	nebo	na	ně	rychle	zapomínali.

Odpověď	jsem	měl	přitom	po	celou	dobu	jako	na	talíři:	byla	jí	vrozená
psychologická,	možná	dokonce	biologická	slepota.	Problém	nespočívá	v
podstatě	těchto	událostí,	ale	ve	způsobu,	jakým	je	vnímáme.

Tuto	autobiografickou	předehru	ukončím	následujícím	příběhem.	Nebyl	jsem
specialistou	v	žádném	specifickém	oboru	(nepočítáme-li	mé	zaměstnání)	a	ani
jím	být	nechtěl.	Když	se	mě	lidé	na	večírcích	ptávali,	čím	se	živím,	měl	jsem
nutkání	jim	odpovědět:	"Jsem	skeptický	empirik	a	čtenář	-	flâneur,	který	chce
prozkoumat	jistou	myšlenku	až	na	dřeň,"	ale	abych	to	moc	nekomplikoval,
říkával	jsem	raději,	že	řídím	limuzíny.

Během	jednoho	letu	přes	Atlantik	jsem	se	ocitl	v	první	třídě	vedle	jakési
nastrojené	dámy	z	vyšších	vrstev.	Byla	obtěžkaná	zlatem	a	šperky,	neustále
pojídala	oříšky	(snad	v	rámci	diety	s	nízkým	obsahem	sacharidů),	pila	pouze
vodu	značky	Evian	a	četla	evropské	vydání	deníku	Wall	Street	Journal	.	Snažila
se	navázat	se	mnou	hovor	lámanou	francouzštinou,	protože	viděla,	že	čtu	v
originále	knihu	od	sociologa	a	filozofa	Pierra	Bourdieua.	Vtipnou	shodou
okolností	se	ta	kniha	zabývala	vnějšími	známkami	sociálního	rozvrstvení.
Anglicky	jsem	ji	vysvětlil,	že	jsem	řidič	limuzín,	a	hrdě	trval	na	tom,	že	jen	těch
opravdu	luxusních.	Po	zbytek	letu	panovalo	ledové	ticho.	Ačkoliv	jsem
pociťoval	určité	napětí,	mohl	jsem	si	dále	v	klidu	číst.

Kapitola	druhá:	JEVGENIJINA	"ČERNÁ
LABUŤ"

Růžové	brýle	a	úspěch	-	Kterak	se	Jevgenija	přestala	vdávat	za	filozofy	-
Bylo	to	jasné	

Ještě	před	pěti	lety	byla	Jevgenija	Nikolajevna	Krasnovová	neznámou
spisovatelkou,	které	nevyšla	jediná	kniha	a	jejíž	tvorba	vycházela	z	neobvyklých
základů.	Jevgenija	byla	neurovědkyní,	zajímala	se	o	filozofii	(za	různé	filozofy
se	i	třikrát	provdala)	a	do	své	umíněné	francouzsko-ruské	hlavy	si	vzala,	že	své
vědecké	objevy	vyjádří	literární	formou.	Prezentovala	své	vlastní	teorie	pomocí



příběhů	a	míchala	je	s	autobiografickými	komentáři	všeho	druhu.	Vyhýbala	se
žurnalistickým	vytáčkám,	typickým	pro	současnou	narativní	literaturu	faktu
("Jednoho	jasného	dubnového	rána	vyšel	John	Smith	z	domu...").

Dialogy	psala	zásadně	v	původním	jazyce	a	přikládala	k	nim	překlady	na
způsob	filmových	titulků.

Rozhovory,	které	probíhaly	ve	špatné	italštině,	nechtěla	tlumočit	do	špatné
angličtiny.{15}

Žádný	nakladatel	by	Jevgeniji	nevěnoval	svůj	drahocenný	čas,	nebýt	toho,	že
oni	nepočetní	vědci,	kteří	se	dokázali	vyjádřit	alespoň	napůl	srozumitelně,	se	v	té
době	těšili	mírnému	zájmu.	Pár	nakladatelů	se	s	ní	proto	nakonec	přece	jen	sešlo.
Vyjádřili	naději,	že	jednou	dozraje	a	napíše	"populárně	-	naučnou	knihu	o
lidském	vědomí".	Pozornost,	kterou	vzbudila,	jí	vysloužila	zdvořilé,	ale
zamítavé	dopisy	a	sem	tam	i	jízlivý	komentář	-	i	ten	byl	však	příjemnější	než
urážlivé	a	pokořující	mlčení.

Nakladatelé	byli	z	rukopisu	její	knihy	v	rozpacích.	Jevgenija	nedokázala
odpovědět	hned	na	jejich	první	otázku:	"Je	to	beletrie,	nebo	literatura	faktu?"
Neměla	odpověď	ani	na	tu	další:	"Komu	je	vaše	kniha	určená?"	"Musíte	si
uvědomit,	pro	jaké	čtenáře	vlastně	píšete,"	říkali	jí.	"Amatéři	píší	pro	sebe,
profesionálové	pro	ostatní."	Radili	jí	také,	aby	se	držela	v	mezích	daného	žánru,
protože	"knihkupci	nemají	rádi	zmatek	a	potřebují	vědět,	ve	kterém	regálu	knihu
vystavit".	Jeden	redaktor	otcovsky	dodal:	"Tohle	si,	moje	milá,	nekoupí	víc	než
deset	lidí	včetně	členů	vaší	rodiny	a	vašich	bývalých	manželů."

O	pět	let	dříve	se	Jevgenija	zúčastnila	slavné	spisovatelské	dílny,	z	níž	odešla
znechucená.	"Dobře	psát",	zdálo	se,	znamená	řídit	se	jistými	arbitrárními
pravidly,	ze	kterých	se	díky	potvrzení	a	upevňování	na	základě	takzvané
"zkušenosti"	stala	mantra.	Spisovatelé,	které	Jevgenija	poznala,	se	učili	psát
podle	textů,	jež	byly	považovány	za	úspěšné.	Všichni	se	snažili	napodobit
povídky	z	posledních	čísel	časopisu	New	Yorker	a	neuvědomovali	si,	že	většinu
nového	nelze	z	podstaty	věci	psát	podle	vzorů	ze	starých	magazínů.	I	samotná
forma	"povídky"	byla	v	jejích	očích	čímsi	starým	a	nepůvodním.	Instruktor	jí
šetrně,	leč	jasně	sdělil,	že	ji	považuje	za	beznadějný	případ.

Jevgenija	nakonec	vystavila	celý	rukopis	své	knihy	s	názvem	Bloudění	v
kruhu	na	internetu.	Našel	si	tam	nepočetné	publikum	včetně	inteligentního
majitele	malého	a	neznámého	nakladatelství,	nosícího	brýle	s	růžovými
obroučkami	a	hovořícího	primitivní	(podle	něj	však	plynnou)	ruštinou.	Nabídl
se,	že	knihu	vydá,	a	přistoupil	i	na	to,	že	text	zůstane	bez	úprav.	Zato	jí	však
nabídl	jen	zlomek	standardního	autorského	honoráře.	Neměl	prakticky	co	ztratit
a	Jevgenija	přijala,	protože	neměla	na	vybranou.

Trvalo	pět	let,	než	z	kategorie	"nepřijatelná,	chorobně	sebestředná	a



tvrdohlavá	potížistka"	povýšila	k	označení	"vytrvalá,	rozhodná,	puntičkářská	a
mimořádně	nezávislá	umělkyně".	Její	kniha	se	postupně	stala	senzací	a	jedním	z
velkých	a	nevysvětlitelných	úspěchů	v	historii	literatury	ve	smyslu	"uznání
kritiky"	i	milionů	prodaných	výtisků.	Začínající	nakladatelství	se	proměnilo	ve
velkou	společnost,	jejíž	návštěvníky	dnes	u	vstupu	do	hlavní	kanceláře	vítá
přívětivá	recepční.	Kniha	byla	přeložena	do	čtyřiceti	jazyků	(včetně
francouzštiny).	Na	Jevgenijiny	fotografie	dnes	narazíte	všude.	Je	označována	za
průkopnici	literárního	stylu	nazývaného	"konsiliencismus".	Nakladatelé	nedávno
přišli	s	teorií,	že	"řidiči	kamionů	nečtou	knihy	psané	pro	řidiče	kamionů",	a	věří,
že	"čtenáři	pohrdají	autory,	kteří	se	jim	podbízejí".

Panuje	názor,	že	zatímco	vědecký	článek	dokáže	svoji	trivialitu	či
nedůležitost	zamaskovat	rovnicemi	a	odborným	žargonem,	próza	ve	stylu
konsiliencismu	prezentuje	myšlenku	v	její	základní	a	syrové	podobě,	a	může	ji
tedy	posoudit	i	široké	publikum.

Dnes	už	se	Jevgenija	přestala	vdávat	za	filozofy	(příliš	se	hádají)	a	drží	se	od
tisku	stranou.	Literární	vědci	zatím	v	posluchárnách	diskutují	nad	mnoha
zřejmými	náznaky,	jež	předznamenaly	nevyhnutelný	nástup	nového	stylu.	Dělení
na	beletrii	a	literaturu	faktu	je	považováno	za	přežitek,	který	neodpovídá
požadavkům	moderní	společnosti.	Potřeba	překlenout	propast	mezi	uměním	a
vědou	byla	naprosto	zřejmá.

A	Jevgenijino	nadání	prostě	nešlo	přehlédnout.
Mnozí	z	redaktorů,	s	nimiž	se	později	setkala,	jí	vytýkali,	že	tenkrát	nepřišla

právě	za	nimi.	Věřili,	že	právě	oni	by	hodnotu	její	práce	okamžitě	rozpoznali.	Za
pár	let	napíše	některý	z	literárních	vědců	esej	"Od	Kundery	ke	Krasnovové"	a
poukáže	na	to,	že	základy	jejího	přístupu	vycházejí	z	Kunderova	díla,	v	němž
najdeme	rovněž	spojení	eseje	s	metakomentářem.	(Jevgenija	Kunderu	nikdy
nečetla,	pouze	zhlédla	film	natočený	podle	jedné	z	jeho	knih.	Komentář	v	něm
chyběl.)	Další	uznávaný	vědec	doloží,	kterak	lze	doslova	na	každé	stránce	její
knihy	vystopovat	vliv	Gregoryho	Batesona,	jenž	do	svých	vědeckých	článků
vkládal	autobiografické	scény.	(Jevgenija	o	Batesonovi	nikdy	neslyšela.)
Jevgenijina	kniha	je	"černou	labutí".

Kapitola	třetí:	SPEKULANT	A	PROSTITUTKA

O	zásadním	rozdílu	mezi	spekulanty	a	prostitutkami	-	Spravedlnost,
nespravedlnost	a	"černé	labutě"	-	Teorie	znalostí	a	platů	-	Do	Extrémova

nejezděte,	nejste-li	vítězi	



Události	jako	Jevgenijin	vzestup	ze	suterénu	mezi	superhvězdy	se	mohou
stát	pouze	v	jediném	možném	prostředí.	Říkám	mu	Extrémov.	{16}	Zanedlouho
si	vysvětlíme,	jaký	je	hlavní	rozdíl	mezi	Extrémovem,	místem	výskytu	"černých
labutí",	a	šedivým,	klidným	Průměrovem,	kde	se	nic	zvláštního	neděje.

TA	NEJLEPŠÍ	(NEJHORŠÍ)	RADA	DO	ŽIVOTA

Vzpomenu-li	si	na	všechny	rady,	jež	jsem	kdy	dostal,	uvědomuji	si,	že	jsem
se	v	životě	řídil	jen	málokterou	z	nich.	Ty	ostatní	byly	jen	frázemi	a	jsem	rád,	že
jsem	na	ně	obvykle	nebral	zřetel.	Většinou	šlo	o	doporučení	typu	"mluv
umírněně	a	uvážlivě",	která	byla	v	přímém	protikladu	s	filozofií	"černé	labutě",
protože	realita	nikterak	"umírněná"	není	a	o	"rozumnosti"	má	svou	vlastní
představu,	jež	neodpovídá	té	konvenční.	Být	skutečným	empirikem	znamená
realitu	reflektovat	co	nejvěrněji;	být	čestný	znamená	nebát	se	být	považován	za
výstředního	blázna.	Až	vás	někdo	bude	příště	obtěžovat	nepotřebnými	radami,
nenápadně	mu	připomeňte,	jak	dopadl	mnich,	jehož	nechal	Ivan	Hrozný	za
nevyžádané	a	moralizující	rady	popravit.	Na	chvíli	to	pomůže.

Podívám-li	se	dnes	zpětně	na	nejdůležitější	radu,	kterou	jsem	kdy	dostal,
byla	špatná,	ale	paradoxně	pro	mne	měla	zcela	zásadní	význam,	protože	jsem
díky	ní	hlouběji	pronikl	do	dynamiky	"černých	labutí".

Dostal	jsem	ji	jednoho	únorového	odpoledne	na	chodbě	budovy	na	Walnut
Street	3400.	Bylo	mi	dvaadvacet	a	jeden	z	whartonských	studentů	z	druhého
ročníku	mi	radil,	abych	si	vybral	"škálovatelné"

povolání,	tedy	takové,	kde	nebudu	placen	od	hodiny,	a	proto	limitován
časem,	který	mohu	prací	strávit.

Roztřídit	takto	jednotlivá	povolání	a	následně	takové	třídění	zobecnit	až	ke
dvěma	základním	typům	neurčitosti	bylo	snadné.	To	mne	dovedlo	k	zásadní
filozofické	otázce	-	problému	indukce,	což	je	technický	termín	pro	"černou
labuť".	Náhle	jsem	mohl	logický	problém	v	mrtvém	bodě	přetavit	ve	snadno
použitelná	řešení,	a	jak	si	ukážeme	v	příštích	kapitolách,	zasadit	jej	do	struktury
každodenní	reality.

Jak	se	dostaneme	od	profesní	rady	až	k	úvahám	o	podstatě	neurčitosti?
Některá	povolání	-	například	zubař,	poradce	nebo	masér	-	nelze	"škálovat":
počet	pacientů	či	klientů,	jimž	můžete	věnovat	svůj	čas,	má	své	meze.	Coby
prostitutka	obvykle	pracujete	jistý	počet	hodin	a	za	hodinovou	mzdu.	K	tomu,
abyste	mohli	poskytnout	své	služby,	musíte	být	také	nejspíš	fyzicky	přítomni.
Pokud	si	otevřete	módní	restauraci,	přinejlepším	budete	mít	stále	plno	(pokud



její	model	nelicencujete	dále).	Jakkoliv	dobře	může	být	neškálovatelná	profese
placená,	výdělek	bude	nakonec	vždy	podléhat	fyzikálním	zákonům.	Váš	příjem
bude	záviset	spíše	na	stálém	a	opakovaném	úsilí	než	na	tom,	jak	dobře	se	budete
rozhodovat.	Navíc	bude	v	těchto	případech	i	předvídatelný:	bude	sice	kolísat,	ale
nikdy	se	vám	nestane,	že	za	jediný	den	vyděláte	víc	než	za	celý	zbytek	života.
Jinými	slovy,	váš	příjem	nebude	závislý	na	"černých	labutích".	Pokud	by
Jevgenija	Nikolajevna	byla	daňovou	účetní	nebo	specialistkou	na	kýlu,	nikdy	by
se	nemohla	přes	noc	proměnit	z	vyděděnce	v	celebritu.	(Nikdy	by	se	také	ovšem
nestala	vyděděncem.)	V	jiných	profesích	lze,	pokud	se	vám	daří,	k	výstupu	(a
tedy	příjmu)	přidávat	nuly	na	konci	s	malou,	nebo	dokonce	nulovou	dodatečnou
námahou.	Byl	jsem	líný,	považoval	to	za	svoji	silnou	stránku	a	chtěl	jsem	si
dopřát	co	možná	nejvíce	času	ke	čtení	a	rozjímání.	Rychle	(leč	chybně)	jsem
nalezl	řešení.

Rozdělil	jsem	si	lidi	na	ty,	kteří	zhodnocují	myšlenkové	produkty,	jako	jsou
obchodní	transakce	či	intelektuální	výtvory,	a	ty,	kteří	prodávají	svou	práci.

Jste-li	příslušníkem	první	skupiny,	nemusíte	těžce	pracovat;	stačí	jen
intenzivně	přemýšlet.	Ať	vyprodukujete	sto	nebo	tisíc	jednotek,	stojí	vás	to
stejné	úsilí.	Při	burzovních	spekulacích	vás	nákup	sta	akcií	vytíží	stejně	jako
nákup	tisíce	či	milionu.	Bude	vyžadovat	tentýž	telefonát,	tutéž	kalkulaci,	tutéž
právní	dokumentaci	a	zátěž	mozkových	buněk	i	totéž	úsilí	věnované	ověření
správnosti	transakce.	Co	víc,	pracovat	lze	tímhle	způsobem	třeba	ve	vaně	nebo	v
římském	baru.	Skutečnou	práci	nahradíte	pákovým	efektem.	Pravda,	provozovat
obchodní	spekulace	ve	vaně	jde	přece	jen	obtížně,	ale	víte-li,	jak	na	ně,	máte	při
takovém	zaměstnání	stále	poměrně	dost	volného	času.

Stejně	to	funguje	i	u	filmových	herců	a	studiových	hudebníků.	Práce	zůstává
na	promítačích	a	zvukařích,	a	není	tedy	nutné	být	přítomen	pokaždé,	když	se
hraje.	I	spisovatel	se	nadře	vždy	stejně,	ať	píše	pro	jednoho	nebo	pro	stamiliony
čtenářů.	J.	K.	Rowlingová,	autorka	Harryho	Pottera,	nemusí	psát	knihu	pokaždé
znovu,	když	si	ji	chce	někdo	přečíst.	U	pekaře	je	to	naopak:	musí	upéct	bochník
chleba	pro	každého	jednotlivého	zákazníka.

Posuzovat	lidské	aktivity	na	základě	rozdílu	mezi	spisovateli	a	pekaři,
spekulanty	a	lékaři	nebo	podvodníky	a	prostitutkami	je	tedy	velmi	užitečné.
Profese,	u	nichž	lze	další	nuly	k	příjmu	přidávat	bez	námahy,	tak	odlišíme	od
těch,	kde	je	třeba	obětovat	čas	a	energii	navíc	(přičemž	obojího	máme	jen
omezené	množství)	-	jinak	řečeno	od	těch,	které	podléhají	fyzikálním	zákonům.

STŘEZTE	SE	ŠKÁLOVATELNOSTI



Proč	tedy	byla	rada	mého	spolužáka	špatná?
Jakkoliv	se	ukázala	jako	užitečná	při	vytváření	klasifikace	neurčitosti	a

poznání,	z	hlediska	volby	povolání	byla	chybná.	Mně	osobně	se	vyplatila,	ale	jen
proto,	že	jsem	měl	štěstí	a	byl,	jak	se	říká,	"v	pravý	čas	na	pravém	místě".	Radit
nyní	sám	sobě,	doporučil	bych	si	naopak	povolání	neškálovatelné.	Ta
škálovatelná	jsou	výhodná	pouze	tehdy,	jste-li	v	nich	úspěšní;	obnášejí	mnohem
více	soutěživosti	a	extrémních	nerovností,	výsledek	daleko	výrazněji	ovlivňuje
náhoda	a	úsilí	a	dosažené	výsledky	bývají	v	žalostné	nerovnováze	-	pár	lidí	lehce
získá	většinu	pomyslného	koláče,	zatímco	na	ostatní	zbudou	jen	drobty,	aniž	by
to	ovšem	byla	jejich	chyba.

V	první	skupině	profesí	všechno	určuje	průměr,	normál	a	zlatý	střed.	Co	je
průměrné,	je	zde	i	podstatné.	V	další	skupině	však	najdeme	jak	obry,	tak	i
trpaslíky;	přesněji	řečeno,	hrstku	obrů	a	dav	trpaslíků.

Podívejme	se,	jak	takoví	nečekaní	obři	vznikají	-	a	jak	vzniká	"černá	labuť".

Škálovatelnost	nastupuje
Vezměme	osud	Giaccoma,	operního	pěvce	působícího	koncem

devatenáctého	století,	před	vynálezem	zvukového	záznamu.	Dejme	tomu,	že
vystupuje	v	zapadlém	městečku	kdesi	ve	střední	Itálii.	Je	zde	v	bezpečí	před
primadonami	z	milánské	La	Scaly	a	jiných	velkých	scén	a	ví,	že	na	regionálních
jevištích	bude	o	jeho	hlasivky	vždy	zájem.	O	vývozu	své	produkce	nemůže
uvažovat,	ale	totéž	platí	i	pro	tehdejší	hvězdy,	které	proto	jeho	lokální	živnost
nijak	neohrožují.	Zatím	nedokáže	svou	práci	nijak	uskladnit,	a	musí	tedy	být
osobně	přítomen	každému	představení,	stejně	jako	holič	u	každého	stříhání.
Koláč	je	sice	rozdělen	nerovnoměrně,	ale	jen	lehce,	podobně	jako	váš	denní
přísun	kalorií.	Dílů	je	poměrně	mnoho,	takže	se	dostane	na	každého.	Hvězdy
mají	početnější	publikum	i	více	nabídek	k	vystoupení,	není	však	důvod	k
obavám.	Nerovnosti	se	sice	vyskytují,	ale	jsou	jen	mírné	.	Škálovatelnost	zatím
neexistuje	-	i	to	nejpočetnější	živé	obecenstvo	nelze	zdvojnásobit,	aniž	by	nebylo
současně	nutno	také	dvakrát	zpívat.

Nyní	se	podívejme,	co	způsobil	první	zvukový	záznam	-	vynález,	který	s
sebou	přinesl	notný	díl	nespravedlnosti.	Možnost	představení	opakovaně
reprodukovat	znamená,	že	na	svém	laptopu	mohu	po	celé	hodiny	poslouchat
Rachmaninovova	preludia	v	podání	Vladimira	Horowitze	(aniž	by	na	tom	cokoli
změnila	jeho	smrt),	místo	abych	naslouchal	místnímu	(a	dosud	žijícímu)
ruskému	exulantovi,	který	se	tak	musí	spokojit	s	výukou	nepříliš	nadaných	dětí
za	téměř	minimální	mzdu.	Horowitz,	ač	je	již	po	smrti,	zbavuje	nešťastného
konkurenta	slušné	obživy.	Já	pak	raději	investuji	necelých	jedenáct	dolarů	do
nahrávky	Horowitze	nebo	Arthura	Rubinsteina,	než	abych	dal	o	dolar	méně	za



album	s	neznámým	(byť	talentovaným)	absolventem	Juilliardovy	školy	nebo
Pražské	konzervatoře.	Zeptáte-li	se	mne,	proč	dávám	přednost	Horowitzovi,
odpovím,	že	kvůli	preciznosti,	rytmu	nebo	procítěnému	přednesu,	i	když	nejspíš
existuje	spousta	pianistů,	o	nichž	jsem	nikdy	neslyšel	a	neuslyším	-	nedotáhli	to
na	koncertní	pódia,	ale	dost	možná	nehrají	o	nic	hůře.

Někteří	se	na	základě	této	logiky	naivně	domnívají,	že	nespravedlnost	přišla
s	vynálezem	gramofonu.

Nesouhlasím.	Jsem	přesvědčen,	že	vše	začalo	již	mnohem	dříve	-	naší	DNA,
která	archivuje	osobní	data	a	umožňuje	tak	reprodukci	našeho	"představení"	i
bez	nás,	prostřednictvím	genů	šířících	se	do	dalších	generací.	Také	evoluce	je
škálovatelná:	vítězná	DNA	se	(ať	už	zásluhou	štěstí	nebo	výhody,	kterou
poskytuje	pro	přežití)	reprodukuje	jako	knižní	bestseller	nebo	úspěšná	nahrávka
a	záhy	je	všudypřítomná.

Jiné	DNA	mizejí.	Stačí	se	podívat	na	rozdíl	mezi	člověkem	(ekonomy	a
obchodníky	nepočítám)	a	dalšími	formami	života	na	naší	planetě.

Věřím	rovněž,	že	zmíněná	zásadní	změna	ve	společenském	životě	nepřišla	s
gramofonem,	ale	tehdy,	když	kdosi	dostal	výtečný,	leč	nespravedlivý	nápad	a
vynalezl	abecedu,	čímž	umožnil	uchování	a	reprodukci	informací.	Proces	se
urychlil,	když	další	vynálezce	přišel	s	čímsi	ještě	nebezpečnějším	a	zrůdnějším,
totiž	knihtiskem,	jenž	umožnil	dalekosáhlé	rozšíření	textů	a	zahájil	tak	vývoj,
jehož	výsledkem	je	prostředí,	kde	"vítěz	bere	vše".	Co	bylo	na	rozšíření	knih	tak
nespravedlivého?	Díky	abecedě	bylo	příběhy	a	myšlenky	možno	věrně	a
neomezeně	replikovat,	aniž	by	to	od	autora	vyžadovalo	vynaložení	nového	úsilí.
Nemusel	být	dokonce	ani	naživu.	Požehnáním	pro	literární	kariéru	bývá	někdy
naopak	smrt.	Z	možnosti	replikace	vyplývá,	že	ti,	kteří	z	nějakého	důvodu
vzbudí	pozornost,	mohou	v	krátké	době	oslovit	mnohem	více	lidí	než	ostatní	a
své	konkurenty	tak	vytěsnit	z	knižních	regálů.

V	dobách	bardů	a	trubadúrů	nalezl	obecenstvo	každý	umělec.	Vypravěč
příběhů	měl	podobně	jako	pekař	nebo	měditepec	stálou	klientelu	a	také	jistotu,
že	mu	ji	nepřetáhne	žádný	vzdálený	konkurent.	Dnes	si	mezi	sebou	téměř	vše
rozdělí	hrstka	lidí,	zatímco	na	ostatní	nezbude	skoro	nic.

Stejným	způsobem	připravil	úsvit	kinematografie	o	živobytí	i	lokální	herce.
Panuje	tu	ale	jistý	rozdíl.	Je-li	v	profesi	přítomen	technický	prvek	-	jak	je	tomu
například	u	klavírní	hry	nebo	v	neurochirurgii	-,	lze	talent	snadno	rozpoznat	a
subjektivní	názor	hraje	relativně	malou	roli.	Nerovnost	v	tomto	případě	nastává,
když	ti	považovaní	za	jen	nepatrně	lepší	než	ostatní	shrábnou	téměř	celý	koláč.

V	umění,	dejme	tomu	v	kinematografii,	jsou	poměry	mnohem
nemilosrdnější.	To,	čemu	říkáme	talent,	se	obvykle	rodí	z	úspěchu,	a	nikoli
naopak.	K	nejinspirativnějším	empirickým	studiím	této	problematiky	patří	práce



originálního	a	prozíravého	pozorovatele	Arta	De	Vanyho,	který	zkoumal	vysoký
stupeň	nepředvídatelnosti	v	oblasti	filmu	a	doložil,	že	osobní	schopnosti	si	jako
příčinu	úspěchu	ve	skutečnosti	mnohdy	dosazujeme	retrospektivně.	Jak	tvrdí,
úspěšného	herce	dělá	úspěšný	film	-	a	úspěšný	film	dělá	velká	dávka
nelineárního	štěstí.

Úspěch	jednotlivých	filmů	silně	závisí	na	epidemickém	efektu.	Takový	efekt
se	neprojevuje	jen	u	filmů,	ale	zasahuje	širokou	škálu	kulturních	produktů.	Jen
těžko	se	vyrovnáváme	s	tím,	že	si	lidé	umělecké	dílo	mnohdy	nezamilují	jen	pro
ně	samé,	ale	také	proto,	aby	měli	pocit,	že	jsou	součástí	jisté	komunity.
Imitujeme,	protože	se	tím	sbližujeme	s	ostatními	-	tedy	s	dalšími	imitátory.
Bojujeme	tak	se	samotou.

Tato	diskuse	ukazuje,	jak	obtížné	je	předvídat	výstupy	v	prostředí,	v	němž	je
úspěch	koncentrován.

Povšimněme	si,	že	na	základě	daného	rozdělení	lidských	profesí	můžeme
porozumět	i	dvěma	rozdílným	typům	náhodných	proměnných.	Nyní	se
podívejme	podrobněji	na	poznání	a	vlastnosti	známých	proměnných	a	na	odhady
těch	neznámých.

ŠKÁLOVATELNOST	A	GLOBALIZACE

Začne-li	povýšený	(a	frustrovaný)	průměrný	Evropan	mluvit	o	tom,	jak	si
představuje	"typické	Američany",	v	jeho	výkladu	zpravidla	nebudou	chybět
výrazy	typu	"nekulturní",	"neintelektuální"	a	"slabí	v	matematice",	protože	se	na
rozdíl	od	jeho	evropských	vrstevníků	nezajímají	o	biflování	rovnic	ani	o	to,
čemu	lidé	jako	on	říkají	"vysoká	kultura",	například	povědomí	o	Goethově
italské	cestě	či	o	delftské	malířské	škole.	Přesto	bude	mít	tento	člověk	na	sobě
nejspíš	džíny,	bez	iPodu	neudělá	krok,	a	bude-li	chtít	dát	svým	výrokům	na	téma
kulturnosti	písemnou	podobu,	učiní	to	pravděpodobně	prostřednictvím	programu
Microsoft	Word	s	občasným	dohledáním	detailů	na	Googlu.	Ať	už	se	nám	to	líbí
nebo	ne,	Amerika	je	dnes	zkrátka	mnohem	kreativnější	než	národy	návštěvníků
muzeí	a	řešitelů	rovnic.	Daleko	lépe	také	přijímá	inovace	"zdola"	vzešlé	z
neustálých	pokusů	a	omylů.	Proces	globalizace	navíc	umožnil,	aby	se	Spojené
státy	zaměřily	na	tvůrčí	proces,	tvorbu	koncepcí	a	nápadů,	tedy	na	škálovatelný
aspekt	produkce,	a	neškálovatelné	úkony	začaly	naopak	prostřednictvím	vývozu
práce	přesouvat	na	ty,	kteří	se	spokojí	s	hodinovou	mzdou.	Navrhnout	model
boty	přinese	větší	zisk	než	tutéž	botu	vyrobit,	a	společnostem	jako	Nike,	Dell	či
Boeing	bude	bohatě	stačit	výnos	z	produkce	inovací	a	know-how,	zatímco	o
výrobu	se	postarají	dodavatelé	v	rozvojových	zemích	a	o	rutinní	technickou



práci	inženýři	ze	států	tak	posedlých	kulturní	a	matematickou	vyspělostí.
Americká	ekonomika	se	dnes	silně	opírá	právě	o	produkci	idejí,	což	vysvětluje,
proč	může	jít	zvýšení	životní	úrovně	ruku	v	ruce	s	poklesem	počtu	pracovních
míst	ve	výrobě.	Má-li	světový	ekonomický	systém,	v	němž	produkují	největší
zisk	myšlenky,	nějakou	slabinu,	je	jí	nerovnost	mezi	lidmi,	kteří	tyto	myšlenky
přinášejí,	a	podstatná	role,	jakou	hrají	příležitost	a	štěstí	-	ale	společensko-
ekonomickou	debatu	si	ponecháme	na	třetí	část	knihy	a	v	tuto	chvíli	se
zaměříme	na	to,	jak	se	různé	typy	nahodilosti	projevují	v	procesu	poznání.

TOULKY	PRŮMĚROVEM

Rozdělení	povolání	na	škálovatelná	a	neškálovatelná	nám	umožňuje
jednoznačně	rozlišit	mezi	dvěma	typy	neurčitosti,	dvěma	druhy	nahodilosti.

Vyzkoušejme	následující	myšlenkový	experiment.	Předpokládejte,	že	jste
shromáždili	náhodně	vybraných	tisíc	lidí	a	postavili	je	na	stadionu	vedle	sebe.
Můžete	zahrnout	i	Francouze	(ale	s	mírou,	berte	ohled	na	ostatní),	členy	i
nečleny	mafie	a	vegetariány.

Nyní	přidejte	ke	vzorku	tu	nejtěžší	osobu,	jakou	si	dokážete	představit.	Za
předpokladu,	že	váží	trojnásobek	průměru,	tedy	kolem	dvou	set	kilogramů,	bude
reprezentovat	jen	nepatrný	zlomek	celkové	hmotnosti	všech	shromážděných	lidí
(v	tomto	případě	asi	třetinu	procenta).

Dokonce	i	v	případě,	že	se	trochu	odvážete	a	vyberete	nejtěžší	biologicky
přípustnou	osobu	na	této	planetě	(kterou	lze	stále	ještě	nazývat	člověkem),
nebude	představovat	více	než	0,6	procenta	z	celkové	hmotnosti,	tedy	jen	mírné
zvýšení.	Pokud	byste	měli	ve	vzorku	deset	tisíc	lidí,	bude	podíl	takové	osoby
téměř	neznatelný.

V	utopickém	kraji	jménem	Průměrov	nemají	jednotlivé	případy	samy	o	sobě
velký	dopad	-	projevují	se	pouze	kolektivně.	Nejvyšší	zákon	Průměrova	by	tedy
mohl	znít:	Je-li	váš	vzorek	početný,	celek	není	významně	pozměněn	žádným
jednotlivým	případem.	Největší	pozorovaný	případ	bude	jistě	působivý,	ale	pro
celkový	součet	nepodstatný.

Další	příklad	si	vypůjčím	od	svého	přítele	Bruce	Goldberga.	Zjistěte	si	výši
svého	příjmu	kalorií	za	rok	-	klasifikujete-li	se	jako	člověk,	mělo	by	to	být	asi
800	000	kcal.	Žádný	jednotlivý	den,	dokonce	ani	vánoční	svátky,	na	tom	nemá
zásadní	podíl.	I	kdybyste	se	jednoho	dne	pokusili	ujíst	k	smrti,	celkovou	roční
spotřebu	byste	tím	příliš	neovlivnili.

Pokud	bych	vám	nyní	tvrdil,	že	můžete	potkat	lidi	vážící	několik	tisíc	tun
nebo	měřící	několik	tisíc	metrů,	oprávněně	byste	mi	doporučili,	abych	si	nechal



vyšetřit	přední	mozkové	laloky,	případně	abych	místo	filozofické	literatury	začal
raději	psát	sci-fi.	U	odlišného	typu	kvantit,	na	který	se	nyní	podíváme,	však
nelze	extrémní	odchylky	vyloučit	tak	lehce.

Podivný	kraj	jménem	Extrémov
Nyní	odhadněme	celkový	majetek	tisícovky	lidí,	které	jste	na	stadionu

postavili	do	řady,	a	přidejme	k	nim	nejbohatšího	člověka	planety,	dejme	tomu
Billa	Gatese,	zakladatele	Microsoftu.	Předpokládejme,	že	čistá	hodnota	jeho
bohatství	činí	okolo	osmdesáti	miliard	dolarů,	zatímco	celkový	kapitál	všech
ostatních	shromážděných	obnáší	několik	milionů.	Jak	velký	podíl	na	bohatství
celé	skupiny	Bill	Gates	má?	99,9	procenta?	Bohatství	všech	ostatních
dohromady	představuje	v	jeho	majetku	jen	chybu	vzniklou	zaokrouhlením,
částku,	o	niž	se	hodnota	jeho	portfolia	změnila	během	poslední	vteřiny.	Aby
podobný	podíl	z	celku	představovala	tělesná	hmotnost	jediného	člověka,	musel
by	vážit	22	000	tun.

Učiňme	totéž	například	s	prodejem	knih.	Seřaďte	vedle	sebe	tisíc	autorů
(nebo	těch,	kteří	si	tak	říkají,	ačkoliv	na	vydání	svých	knih	zatím	marně	čekají)	a
porovnejte,	kolik	výtisků	prodali.	Poté	přidejte	nejčtenějšího	současného
spisovatele.	Vedle	stovek	milionů	prodaných	knih,	jež	má	na	svém	kontě	autorka
Harryho	Pottera	J.	K.	Rowlingová,	se	bude	podíl	ostatních	autorů	(s	nějakými
pár	set	tisíci	čtenáři)	jevit	jako	naprosto	nepatrný.

Podobné	srovnání	lze	vyzkoušet	také	u	akademických	citací	(zmínění
jednoho	akademika	jiným	v	oficiální	publikaci),	referencí	v	médiích,	výše
výdělků,	velikosti	podniků	a	tak	dále.	Říkejme	jim	sociální	veličiny,	protože	na
rozdíl	od	těch	fyzických	(např.	obvod	v	pase)	vznikají	v	důsledku	vzájemných
lidských	interakcí.

V	Extrémově	se	vyskytují	takové	nerovnosti,	že	i	jediný	pozorovaný	případ
dokáže	neúměrně	ovlivnit	celkový	součet.

Zatímco	hmotnost,	výška	a	spotřeba	kalorií	tedy	patří	do	Průměrova,
bohatství	nikoliv.	Téměř	všechny	sociální	veličiny	pocházejí	z	Extrémova.	Jinak
vyjádřeno,	sociální	veličiny	mají	charakter	informace,	nejsou	fyzické:	nelze	si	na
ně	sáhnout.	Peněžní	částka	na	účtu	je	věc	důležitá,	ale	určitě	ne	fyzická.	Proto
také	může	nabýt	jakékoliv	hodnoty,	aniž	by	vyžadovala	přísun	energie.	Je	to	jen
číslo!

Povšimněte	si,	že	před	nástupem	moderních	technologií	patřívaly	do
Průměrova	také	války.	Je	těžké	vyhladit	velký	počet	lidí,	musíte-li	je	zabíjet
jednoho	po	druhém.	Dnes,	kdy	vlastníme	zbraně	hromadného	ničení,	však	stačí	k
vyhlazení	celé	planety	jediné	tlačítko,	jediný	blázen	či	jediná	chyba.

Podívejme	se,	co	z	toho	plyne	pro	"černé	labutě".	V	Extrémově	se	rodit



mohou	a	také	se	tak	děje,	protože	hrstka	událostí	měla	na	běh	dějin	dalekosáhlý
vliv.	To	je	také	hlavní	myšlenka	této	knihy.

Extrémov	a	lidské	poznání
Ačkoliv	má	takové	rozdělení	(na	Průměrov	a	Extrémov)	pro	sociální

spravedlnost	a	dynamiku	událostí	jistě	závažné	důsledky,	podívejme	se	na	jeho
aplikaci	na	samotné	poznání,	protože	právě	tam	leží	jeho	největší	hodnota.
Pokud	by	se	nějaký	Marťan	pustil	do	měření	tělesné	výšky	obyvatel	naší	šťastné
planety,	stačilo	by	k	tomu,	aby	si	udělal	základní	představu,	pohodlně	sto	lidí.
Žijete-li	v	Průměrově,	můžete	důvěřovat	tomu,	co	změříte	-	ale	jen	tehdy,	jste-li
si	jisti,	že	veličina,	kterou	měříte,	opravdu	pochází	z	Průměrova.	Můžete
důvěřovat	i	tomu,	co	z	výsledku	zjistíte.	Z	epistemologického	hlediska	to
znamená,	že	mezi	náhodnými	veličinami	z	Průměrova	se	nemůže	objevit	případ
typu	"černé	labutě",	který	by	danému	jevu	zcela	dominoval.{17}	P	rimo,	prvních
sto	dní	by	mělo	stačit	k	odhalení	všeho,	co	potřebujete	o	datech	vědět.	Secondo,	i
když	se	objeví	překvapení,	jako	v	případě	nejtěžšího	možného	člověka,	stále
bude	pro	celek	nepodstatné.

Máte-li	však	co	do	činění	s	veličinami	extrémovskými,	je	u	jakéhokoli
vzorku	obtížné	stanovit	celkový	průměr,	neboť	ten	může	silně	záviset	na	jediném
pozorovaném	případu.	Nic	složitějšího	v	tom	nehledejte.	V	Extrémově	může
celek	naprosto	neúměrně	ovlivnit	jedna	jediná	součást.	V	našem	světě	byste
proto	měli	na	veškeré	z	dat	získané	poznání	pohlížet	s	podezřením.	Díky	tomuto
jednoduchému	testu	neurčitosti	pak	budete	schopni	rozlišit	dva	typy	nahodilosti.

Poznání,	které	lze	z	dalších	a	dalších	přidaných	dat	získat,	v	Průměrově
narůstá	velmi	rychle.

V	Extrémově	naše	poznání	s	přibývajícími	(a	někdy	extrémními)	daty	roste
pomalu,	nepravidelně	a	neurčitým	tempem.

Strmá	a	mírná
Na	základě	dělení	veličin	na	škálovatelné	a	neškálovatelné	se	nám	rýsují

mezi	Průměrovem	a	Extrémovem	zřejmé	rozdíly.	Uvedu	pár	příkladů.
Zdá	se,	že	z	Průměrova	pocházejí	tyto	veličiny	(a	spadají	tedy	pod	nahodilost

prvního	typu):	tělesná	výška,	hmotnost,	spotřeba	kalorií;	příjmy	pekaře,	majitele
malé	restaurace,	prostitutky	nebo	zubaře;	zisky	v	hernách	(ovšem	jen	ve
zvláštním	případě,	kdy	předpokládáme,	že	osoba	v	kasinu	sází	stále	stejné
částky),	autonehody,	úmrtnost	a	IQ	(protože	jej	tímto	způsobem	měříme).

Z	Extrémova	pocházejí	naopak	tyto	veličiny	(a	podléhají	tedy	nahodilosti
druhého	typu):	bohatství,	příjem,	počet	prodaných	knih	na	autora,	citovanost
jednotlivých	autorů	ostatními	autory,	známost	jmen	různých	"celebrit",	počet



odkazů	na	Googlu,	velikost	měst,	četnost	užívání	slov,	počet	lidí	mluvících
určitým	jazykem,	škody	způsobené	zemětřeseními,	počty	obětí	válek	a
teroristických	útoků,	velikost	planet,	velikost	obchodních	společností,	vlastnictví
akcií,	mezidruhové	rozdíly	ve	velikosti	(např.	myš	versus	slon),	finanční	trhy
(váš	investiční	manažer	to	však	netuší),	ceny	zboží,	inflace	a	další	ekonomická
data.	Extrémovský	seznam	je	mnohem	delší	než	ten	předchozí.

Tyranie	náhody
Toto	obecné	rozdělení	lze	vyjádřit	ještě	jinak:	v	Průměrově	musíme	snášet

tyranii	kolektivního,	rutinního,	zjevného	a	předpokládaného;	v	Extrémově
tyranii	jedinečného,	náhodného,	nevídaného	a	nepředvídaného.

Ať	se	budete	snažit	sebevíc,	během	jediného	dne	příliš	nezhubnete;	musíte
spojit	efekt	mnoha	dní,	týdnů,	dokonce	měsíců.	Pracujete-li	jako	zubař,
nezbohatnete	za	den;	budete-li	ale	třicet	let	disciplinovaně	docházet	do	ordinace
a	pečlivě	tam	vrtat	lidem	zuby,	povede	se	vám	nejspíše	docela	slušně.	Závisíte-li
na	nějaké	ryze	extrémovské	spekulaci,	můžete	naopak	nabýt	či	pozbýt	celé	jmění
během	jediné	minuty.

Rozdíly	mezi	dvěma	typy	dynamiky,	na	které	budu	odkazovat	po	zbytek
knihy,	shrnuje	tabulka;	záměna	levého	sloupce	za	pravý	může	mít	vážné	(nebo
naopak	neobyčejně	šťastné)	následky.

Tento	pracovní	rámec	tedy	ukazuje,	že	"černá	labuť"	se	vyskytuje	zejména	v
Extrémově.	Je	však	jen	hrubou	aproximací	-	snažte	se	jej	neplatonizovat	a
nezjednodušovat	více,	než	je	nutné.

Extrémov	neimplikuje	automaticky	i	"černou	labuť".	Některé	události	mohou
být	vzácné	a	významné,	ale	do	jisté	míry	předvídatelné,	zejména	těmi,	kdo	jsou
na	ně	připraveni	a	mají	k	tomu,	aby	jim	porozuměli,	i	potřebné	nástroje	(místo
aby	naslouchali	statistikům,	ekonomům	a	rádobyvědeckým	šarlatánům).	Jsou	to
"téměř	černé	labutě".	Lze	je	částečně	vědecky	uchopit;	jsou	vzácné,	ale
očekávané	-

víme-li	o	tom,	že	se	občas	vyskytují,	neměly	by	nás	tolik	zaskočit.	Tyto
případy	"šedých	labutí"	označuji	termínem	"mandelbrotovská	nahodilost".
Postihuje	neurčitosti,	které	produkují	jevy	běžně	známé	jako	škálovatelost,
škálová	invariance,	mocninné	zákony,	Paretův-Zipfův	zákon,	Yuleův	zákon	,
Paretovy	stabilní	procesy,	Lévyho	stabilní	distribuce	a	fraktální	zákony.	Ty	zatím
necháme	být	a	vrátíme	se	k	nim	podrobněji	ve	třetí	části	knihy.	Podle	naší	logiky
jsou	všechny	tyto	jevy	škálovatelné.	Můžeme	však	alespoň	částečně	porozumět
tomu,	jakým	způsobem,	protože	mají	mnoho	společného	s	přírodními	zákony.



Závažná	"černá	labuť"	vás	může	potkat	i	v	Průměrově,	ačkoliv	to	není
pravděpodobné.	Jak?	Pokud	zapomenete,	že	je	veličina	náhodná	a	považujete	ji
za	přesně	determinovanou,	můžete	se	dočkat	překvapení.	Nebo	se	na	věci	díváte
příliš	úzce	a	pro	nedostatek	představivosti	přehlédnete	možné	zdroje	neurčitosti,
ať	už	je	mírná	či	strmá	-	většinu	"černých	labutí"	lze	přičíst	na	vrub	právě	této
chorobě,	jíž	se	budeme	věnovat	v	deváté	kapitole.{18}

Tímto	jsme	si	"literární	formou"	shrnuli	a	vysvětlili	nejdůležitější	rozlišení	v
celé	knize	a	ukázali	si	trik,	pomocí	něhož	lze	rozpoznat,	co	zařadit	do	Průměrova
a	co	do	Extrémova.	Jak	jsem	již	řekl,	ve	třetí	části	knihy	se	k	tomu	vrátíme
podrobněji,	takže	nyní	se	zaměřme	na	epistemologii	a	podívejme	se,	jakou	roli
hraje	takové	rozlišení	v	lidském	poznání.



Kapitola	čtvrtá:	TISÍC	A	JEDEN	DEN	ANEB
JAK	SE	NENECHAT	VODIT	ZA	NOS

Kdo	by	to	čekal?	-	Sofistikované	metody	učení	se	z	budoucnosti	-	Sextus	byl
vždy	napřed	-	Hlavně	se	nenechat	vodit	za	nos	-	Přestěhujme	se	do	Průměrova,

nalezneme-li	jej	

Což	nás	přivádí	k	problému	"černé	labutě"	v	jeho	původní	podobě.
Představte	si	vysoce	postaveného	člověka	s	autoritou,	který	působí	někde,

kde	na	takových	věcech	záleží	-	dejme	tomu	ve	vládní	agentuře	nebo	ve	velké
korporaci.	Může	to	být	kupříkladu	užvaněný	politický	komentátor	ze
zpravodajství	na	stanici	Fox,	který	vám	ve	fitcentru	trůní	přímo	před	očima
(pohledu	na	obrazovku	se	nevyhnete),	ředitel	velké	firmy	diskutující	o	"světlých
zítřcích",	platónský	lékař,	jenž	kategoricky	odmítá,	že	by	mateřské	mléko	mohlo
být	jakkoliv	užitečné	(protože	on	na	něm	nic	zvláštního	nevidí),	nebo	harvardský
profesor,	jemuž	nejsou	vaše	vtipy	ani	trochu	k	smíchu	a	své	vědomosti	bere	až
příliš	vážně.

Dejme	tomu,	že	jej	jednoho	dne	překvapí	nějaký	vtipálek,	který	mu
nenápadně	vsune	do	nosu	pírko,	právě	když	pan	profesor	odpočívá.	Je-li	takto
překvapen,	co	se	stane	s	páně	profesorovou	důstojností	a	okázalostí?	Porovnejte
jeho	autoritativní	vystupování	a	šok,	který	zažije,	setká-li	se	s	něčím,	co	nečeká	a
čemu	nerozumí.	Na	okamžik	-	než	se	zase	vrátí	ke	svým	obvyklým	způsobům	-
uvidíte	v	jeho	tváři	zmatek.

Musím	přiznat,	že	na	svém	prvním	dětském	táboře	jsem	si	podobné	žertíky
nesmírně	oblíbil	-	šikovně	umístěné	pírko	v	nose	spícího	táborníka	vyvolávalo
paniku.	A	různými	obměnami	onoho	žertíku	jsem	strávil	část	svého	dětství:
místo	pírka	lze	použít	cíp	kapesníku	srolovaný	tak,	aby	byl	dlouhý	a	úzký.

Trénoval	jsem	na	svém	mladším	bratrovi.	Stejně	účinná	by	byla	i	kostka	ledu
vhozená	za	límec	ve	chvíli,	kdy	je	to	nejméně	očekáváno,	dejme	tomu	při
oficiální	večeři.	Jak	jsem	postupně	dospíval,	musel	jsem	podobných	vtípků
zanechat,	ale	často	si	je	(nedobrovolně)	připomenu	alespoň	v	duchu	-	když	se	k
smrti	nudím	na	jednání	s	vážně	se	tvářícími	obchodníky	(tmavý	oblek,
standardizovaný	mozek),	kteří	teoretizují,	vysvětlují	a	hovoří	o	náhodných
událostech	se	slůvkem	"protože"	v	každé	druhé	větě.	Vždy	se	zaměřím	na
jednoho	z	nich	a	představuji	si,	jak	mu	za	krk	klouže	kostka	ledu.	Méně
elegantní,	avšak	efektnější	by	byla	živá	myš,	zejména	je-li	takový	člověk
lechtivý	a	nosí	kravatu,	a	hlodavec	tedy	nemá	kudy	utéct.{19}



Žertíky	mohou	být	i	milosrdné.	Vzpomínám	na	své	rané	období	na	burze,
kdy	mi	bylo	asi	pětadvacet	a	peníze	se	ke	mně	začínaly	kutálet	snadno	a	rychle.
Jezdíval	jsem	taxíkem,	a	pokud	řidič	mluvil	jen	základní	angličtinou	a	vypadal
obzvláště	sklesle,	dával	jsem	mu	jako	spropitné	stodolarovou	bankovku,	jen
abych	jím	trošku	zacloumal	a	užil	si	jeho	překvapení.	Pozoroval	jsem,	jak
bankovku	rozbaluje	a	konsternovaně	na	ni	hledí	(milion	by	byl	samozřejmě
lepší,	ale	tak	dobře	jsem	na	tom	zase	nebyl).	Mělo	to	v	sobě	také	kus	prostého
požitkářství:	je	povznášející	postarat	se	někomu	o	šťastný	den	za	malicherných
sto	dolarů.	Později	jsem	s	tím	přestal;	když	bohatneme,	začínáme	také	skrblit,
počítat	a	svého	příjmu	si	příliš	cenit.

K	tomu,	abych	měl	dostatek	pestré	zábavy,	mi	však	osud	příliš	dopomáhat
nemusí:	o	podobné	vynucené	změny	přesvědčení	se	postará	nezřídka	sama
životní	realita.	Mnohé	z	těchto	změn	jsou	docela	převratné.	Na	vyvracení
obecných	přesvědčení	a	zavedených	vědeckých	pravd	za	pomoci	nových,
kontraintuitivních	důkazů	je	dokonce	založena	celá	badatelská	sféra,	ať	už	se	tak
děje	v	malém	(každý	vědecký	objev	je	pokusem	o	miniaturní	"černou	labuť")
nebo	ve	velkém	měřítku	(např.	Poincarého	a	Einsteinova	relativita).	Současní
vědci	se	jistě	baví	omyly	svých	předchůdců,	ale	-	jak	je	dáno	lidskými
mentálními	dispozicemi	-	jen	hrstka	z	nich	si	uvědomí,	že	už	zanedlouho	se
někdo	jiný	bude	smát	jim.	V	tomto	případě	se	já	a	moji	čtenáři	smějeme
současnému	stavu	poznání	v	sociálních	vědách.	Příslušná	vědecká	esa	totiž	příliš
nepočítají	s	tím,	že	jednou	nevyhnutelně	přijde	revize	jejich	práce,	což	znamená,
že	si	obvykle	můžete	vsadit	na	překvapení	na	jejich	účet.

UČME	SE	OD	KROCANA

Obzvláště	výživnou	variantu	této	nečekané	studené	sprchy	demonstruje
velký	filozof	Bertrand	Russell,	když	popisuje	to,	co	jeho	profesní	souputníci
nazývají	"problém	indukce"	nebo	"problém	induktivního	poznání"	-	nepochybně
praotce	všech	životních	problémů.	Jak	je	logicky	vůbec	možné	odvodit	ze
specifických	případů	obecné	závěry?	Jak	víme,	co	vlastně	víme?	Jak	můžeme
vědět,	že	jsme	z	daných	objektů	a	událostí	viděli	dostatek	k	tomu,	abychom
dokázali	odvodit	jejich	další	vlastnosti?	Každé	poznání,	k	němuž	jsme	dospěli
pozorováním,	v	sobě	skrývá	pasti.

Představme	si	krocana,	kterého	denně	krmíme.	Každé	jednotlivé	krmení
upevňuje	jeho	přesvědčení,	že	základním	životním	pravidlem	je	pravidelná
strava	podávaná	přátelským	příslušníkem	druhu	Homo	sapiens,	který,	jak	by	řekl
politik,	"dělá	jen	to,	co	je	v	jeho	nejlepším	zájmu".	Jednoho	středečního



dopoledne,	krátce	přede	Dnem	díkůvzdání,	však	krocana	potká	něco
nečekaného,	co	jej	přiměje	toto	přesvědčení	revidovat.{20}

Ve	zbývající	části	této	kapitoly	si	představíme	problém	"černé	labutě"	v	jeho
původní	podobě:	jak	můžeme	znát	budoucnost,	když	jsme	dosud	poznali	jen
minulost?	Nebo	obecněji:	jak	můžeme	z	konečného	množství	toho,	co	známe,
spočítat	vlastnosti	nekonečného	množství	toho,	co	neznáme?	Vraťme	se	ke
krocanovi:	co	ten	může	na	základě	včerejších	zkušeností	vědět	o	tom,	co	mu
chystá	zítřek?	Snad	poměrně	dost,	ale	rozhodně	o	trochu	méně,	než	si	myslí,	a
právě	toto	"trochu"	může	znamenat	diametrální	rozdíl.

Krocanův	problém	lze	zobecnit	na	všechny	situace,	v	nichž	může	být	ruka
hostitele	zároveň	tou,	která	hostu	nakonec	zakroutí	krkem.	Vezměme	případ
německých	Židů,	kteří	se	ve	třicátých	letech	minulého	století	stále	více
integrovali	do	německé	společnosti	-	či	mé	vyprávění	z	první	kapitoly	o
Libanoncích,	kteří	pod	dojmem	vzájemného	přátelství	a	tolerance	podlehli
falešnému	pocitu	bezpečí.

Nyní	postupme	o	krok	dále	a	podívejme	se	na	nejvíce	znepokojující	aspekt
indukce:	učení	se	pozpátku.	Uvědomme	si,	že	hodnota	krocanovy	zkušenosti
nemusí	být	ani	tak	nulová	jako	spíše	záporná.

Učil	se	pomocí	pozorování,	jak	je	doporučováno	nám	všem	(koneckonců	jde
údajně	o	vědeckou	metodu).

Jeho	jistota	s	přibývajícím	počtem	krmení	rostla	a	cítil	se	stále	bezpečněji,
ačkoliv	se	ve	skutečnosti	blížil	den	jeho	porážky.	Všimněte	si,	že	krocanův	pocit
bezpečí	dosahuje	vrcholu	ve	chvíli,	kdy	je	riziko	nejvyšší.	Problém	je	však	ještě
obecnější;	dotýká	se	samotné	podstaty	empirických	znalostí.



Krocan	přede	Dnem	díkůvzdání	a	po	něm.	Tisícidenní	průběh	procesu
nikterak	nevypovídá	o	tom,	co	se	stane	v	budoucnu.

Podobnou	naivní	projekci	budoucnosti	na	základě	minulosti	lze	aplikovat
doslova	na	cokoliv.

Poznání,	které	fungovalo	v	minulosti,	jednoho	dne	nečekaně	fungovat
přestane	a	to,	co	jsme	se	dřív	naučili,	se	ukáže	jako	v	lepším	případě	irelevantní
a	chybné	a	v	horším	jako	nebezpečně	zavádějící.

Obrázek	ilustruje	typický	případ	problému	indukce,	jak	se	s	ním	v	životě
setkáváme.	Tisíc	dní	sledujete	jistou	hypotetickou	proměnnou.	Může	to	být	(s
pár	mírnými	úpravami)	cokoliv:	prodej	knih,	krevní	tlak,	počet	zločinů,	váš
výdělek,	hodnota	dané	akcie,	úrok,	na	který	banky	půjčují,	nebo	návštěvnost
nedělních	bohoslužeb	v	jistém	řeckém	pravoslavném	kostele.	Výhradně	z
minulých	poznatků	pak	odvodíte	určité	schéma	a	pár	jeho	vlastností	a
naprojektujete	vývoj	pro	dalších	tisíc,	nebo	i	pět	tisíc	dní.	Ale	přichází	den	tisící
prvý	-	a	s	ním	katastrofa.	Nastává	obrovská	změna,	na	kterou	vás	minulost	nijak
nepřipravila.

Vzpomeňme	si,	jakým	překvapením	byla	první	světová	válka.	Po
napoleonských	rozbrojích	zavládl	dlouhý	mír,	a	pozorovatel	by	tedy	nepochybně
soudil,	že	vážné	ničivé	konflikty	jsou	již	minulostí.

A	ejhle!	První	světová	válka	se	stala	(do	té	doby)	nejhorším	konfliktem	v
dějinách	lidstva.



Povšimněme	si,	že	po	mimořádné	události	začneme	předvídat	další	jí
podobné,	ale	jen	lokálně,	to	znamená	tam,	kde	nás	tato	událost	překvapila,	nikoli
však	jinde.	Po	burzovním	propadu	v	roce	1987	se	polovina	amerických	traderů
každý	říjen	připravovala	na	další	a	zapomínala,	že	ten	první	žádného	předchůdce
neměl.	Znepokojujeme	se	příliš	pozdě	-	teprve	ex	post.	Záměna	naivního
pozorování	minulosti	za	cosi	definitivního,	co	reprezentuje	i	budoucnost,	je
jedinou	příčinou	naší	neschopnosti	porozumět	"černé	labuti".

Citující	diletant	-	tedy	takový	spisovatel	či	akademik,	jehož	texty	jsou	plné
frází,	které	vyslovila	či	napsala	nějaká	nežijící	autorita	-	by	se	mohl	domnívat,
že,	jak	pravil	Hobbes,	"podobá-li	se	nějaký	jev	jevu	předchozímu,	pak	se	mu
bude	podobat	i	v	následcích".	Ti,	kdo	věří	v	bezvýhradnou	užitečnost	učení	se	z
minulosti,	by	se	měli	zamyslet	nad	následující	perlou	moudrosti,	jež	údajně
pochází	z	úst	slavného	námořního	kapitána:

Za	celou	svou	kariéru	jsem	neměl	jedinou	nehodu...	jež	by	stála	za	řeč.
Během	dlouhých	let	strávených	na	moři	jsem	viděl	jen	jedinou	loď	v	nouzi.	Nikdy
jsem	nespatřil	srážku	a	se	svou	lodí	neztroskotal	ani	se	nedostal	do	situace,	která

by	hrozila	jakýmikoliv	katastrofickými	důsledky.
E.	J.	Smith,	1907,	kapitán,	RMS	Titanic

Loď	kapitána	Smithe	se	potopila	v	roce	1912	při	nejslavnější	námořní
katastrofě	v	celých	lidských	dějinách.	{21}

Školení	v	nudnosti
Podobným	způsobem	si	představte	i	ředitele	banky,	jehož	podnik	vykazuje

po	dlouhá	léta	stabilní	zisk,	a	posléze	o	vše	přijde	při	jediném	obratu	štěstěny.	Ti
z	bankéřů,	kteří	půjčují	peníze,	bývají	tradičně	břichatí,	hladce	oholení	a
oblečení	v	co	možná	nejnevýraznějším	a	nejvíce	uklidňujícím	stylu,	tedy	v
tmavém	obleku,	bílé	košili	a	červené	kravatě.	Banky	pro	svá	úvěrová	oddělení
najímají	ty	nejnudnější	lidi	a	prostřednictvím	školení	je	v	nudnosti	ještě
zdokonalí.	Je	to	však	jen	divadlo.	Vypadají-li	bankovní	úředníci	konzervativně,
má	to	být	proto,	že	v	dané	bance	dojde	k	finančnímu	propadu	pouze	zcela
vzácně.

A	efektivitu	úvěrové	politiky	bank	nelze	posoudit	tím,	že	je	budeme
pozorovat	měsíc,	rok	nebo...

dokonce	ani	celé	století!	V	létě	roku	1982	přišly	velké	americké	banky	téměř
o	všechen	svůj	předchozí	kumulativní	výdělek,	skoro	o	vše,	co	kdy	během	celé
historie	amerického	bankovnictví	vydělaly.

Půjčovaly	zemím	ze	Střední	a	Jižní	Ameriky,	a	ty	přestaly	všechny	ve
stejnou	dobu	své	úvěry	splácet.	Jednalo	se	o	"zcela	výjimečnou	událost".	Stačilo
tedy	jediné	léto,	abychom	zjistili,	že	jde	o	nevyzpytatelný	druh	podnikání,	kde



výdělky	pocházejí	z	velmi	riskantní	hry.	A	to	vše	v	době,	kdy	bankéři	každého,	a
nejvíce	sami	sebe,	přesvědčovali,	že	jsou	"konzervativní".	Nejsou;	umějí	jen
velmi	dobře	klamat	sebe	samé	tím,	že	možnost	velké	a	ničivé	ztráty	zametají	pod
koberec.	Další	podobná	parodie	se	opakovala	o	deset	let	později;	velké	banky,	ač
údajně	"obezřetné	vůči	riziku",	se	opět	ocitly	ve	finančních	potížích	a	mnoho	z
nich	téměř	zbankrotovalo	poté,	co	na	začátku	devadesátých	let	zkolaboval	trh	s
nemovitostmi.	Nyní	již	zaniklé	družstevní	záložny	bylo	tehdy	nutno	sanovat	z
peněz	daňových	poplatníků	-	náklady	překročily	půl	bilionu	dolarů.	Federální
rezervní	fond	tyto	záložny	chránil	na	náš	úkor:	když	"konzervativní"	bankéři
vydělávají,	zisk	si	ponechají,	selžou-li,	platíme	to	za	ně.

Poté	co	jsem	absolvoval	Wharton,	začal	jsem	pracovat	pro	(dnes	již
neexistující)	Bankers	Trust.

Lidé	z	kanceláře	ředitele	rychle	zapomínali	na	události	roku	1982,	chlubili	se
čtvrtletními	výsledky	a	vysvětlovali,	jak	jsou	chytří,	výděleční	a	konzervativní	(a
jak	skvěle	u	toho	vypadají).	Jejich	zisky	však	byly	zjevně	jen	peníze	vypůjčené
od	osudu,	s	náhodným	a	neurčitým	datem	splatnosti.	Nic	proti	riskování	nemám;
jen	ať	si	pro	lásku	boží	neříká	"konzervativní"	a	nedívá	se	spatra	na	jiná,	vůči
"černým	labutím"

odolnější	podnikatelská	odvětví.
Dalším	nedávným	případem	je	rapidní	finanční	investiční	společnosti

(hedgeového	fondu)	Long-Term	Capital	Management	(LTCM)	z	roku	1998.
Firma	se	spoléhala	na	metody	a	rizikovou	expertizu	dvou	ekonomických
"nobelistů",	kteří	byli	nazýváni	"génii",	ale	ve	skutečnosti	stavěli	na
šarlatánských	a	o	zvonovou	křivku	se	opírajících	výpočtech.	Dokázali	však	sami
sebe	přesvědčit,	že	provozují	velkou	vědu,	a	vodit	tak	za	nos	celou	finanční
obec.	Jedna	z	největších	ztrát	v	historii	nastala	téměř	během	jediného	okamžiku
a	bez	varovných	signálů	(mnohem	podrobněji	o	tom	v	sedmnácté	kapitole).	{22}

Záleží	na	znalostech
Není-li	krocan	tisícího	prvého	dne	nakrmen,	je	to	z	jeho	pohledu	"černá

labuť".	Ne	tak	pro	řezníka	-	ten	tuto	událost	očekává.	Je	tedy	zřejmé,	že	"černá
labuť"	je	problémem	naivních	jedinců.	Jinými	slovy,	závisí	na	vašem	očekávání.
Můžete	ji	eliminovat	vědeckými	nástroji	(je-li	to	možné)	nebo	otevřenou	hlavou.
Nebo,	podobně	jako	lidé	z	LTCM,	můžete	za	pomoci	vědy	"černou	labuť"	také
stvořit	tím,	že	dáte	lidem	kolem	sebe	falešné	záruky	její	nemožnosti	-	právě	tady
věda	vodívá	lidi	za	nos.

Taková	událost	nemusí	být	vždy	jen	náhlým	překvapením.	Některé	historické
otřesy	zmíněné	v	první	kapitole	trvaly	i	desítky	let.	Tak	tomu	bylo	i	v	případě
počítačů,	které	-	aniž	by	byl	jejich	nástup	patrný	ze	dne	na	den	-	měly	na



společnost	zásadní	vliv.	Některé	"černé	labutě"	sestávají	z	nahromaděných
drobných	změn,	jakýchsi	jednotlivých	krůčků	v	tomtéž	směru:	je	tomu	tak
například	u	knih,	jež	se	dlouhodobě	prodávají	ve	velkém	množství,	ale	nikdy	se
neobjeví	v	žebříčku	bestsellerů,	nebo	technologií,	které	vstupují	do	našich	životů
pomalu,	ale	jistě	a	neochvějně.	Například	růst	cen	na	burze	Nasdaq	na	konci
devadesátých	let	trval	několik	let,	ale	pokud	si	jej	načrtneme	na	delším
historickém	úseku,	vypadá	o	poznání	strměji.	Věci	bychom	měli	poměřovat
pomocí	relativní,	nikoliv	absolutní	časové	škály:	zemětřesení	trvá	minuty,
události	11.	září	2001	trvaly	hodiny,	ale	historické	změny	a	zavádění	nových
technologií	jsou	"černé	labutě",	jež	mohou	trvat	celá	desetiletí.	Obecně	platí,	že
pozitivní	"černé	labutě"

si	dávají	se	svými	důsledky	načas,	kdežto	ty	negativní	nastávají	rychle	-	je
mnohem	jednodušší	a	rychlejší	ničit	než	budovat.	(Dům	mých	rodičů	v	Amijúnu
a	sídlo	mého	dědečka	v	nedaleké	vesnici	byly	za	libanonské	války	zničeny
během	několika	hodin;	do	povětří	je	vyhodili	dědovi	nepřátelé,	kteří	kontrolovali
dané	území.	Postavit	je	znovu	trvalo	sedmtisíckrát	déle	-	dva	roky.	Tato
asymetrie	časových	škál	vysvětluje,	proč	je	tak	obtížné	vracet	se	v	čase.)

STRUČNÁ	HISTORIE	"ČERNÝCH	LABUTÍ"

Problém	krocana	(tedy	problém	indukce)	je	velmi	starý,	avšak	váš	profesor
filozofie	by	jej	nejspíš	nazval	"Humeův	problém".

Lidé	si	nás	skeptiky	a	empiriky	představují	jako	nerudné	a	životem	zmučené
paranoiky,	což	může	být	v	přímém	protikladu	vůči	tomu,	co	nám	sděluje	historie
(a	má	osobní	zkušenost).	David	Hume	byl	-

podobně	jako	mnoho	skeptiků,	s	nimiž	se	stýkám	-	žoviální	bonviván,	který
dychtil	po	literární	proslulosti,	salónní	společnosti	a	příjemné	konverzaci.	Jeho
život	nepostrádal	zajímavé	příhody.	Když	v	Edinburghu	stavěl	dům,	spadl	do
nedaleké	bažiny,	a	protože	byl	známým	neznabohem,	odmítala	jej	jistá	žena
zachránit,	dokud	neodříká	otčenáš.	Byl	prakticky	založený,	a	tak	to	udělal,	ale
teprve	poté,	co	se	s	ní	pohádal,	zda	jsou	křesťané	povinováni	pomoci	i	svým
nepřátelům.	Hume	neoslňoval	vzhledem.	"Měl	zahloubaný	pohled	přemýšlivého
učence,	který	na	neznalé	tak	často	dělá	dojem	imbecility,"	napsal	o	něm	jeho
životopisec.

Zvláštní	je,	že	za	života	nepřinesla	Humeovi	slávu	díla,	pro	něž	si	jej	ceníme
dnes,	nýbrž	úspěšné	dějiny	Anglie.	Ironií	osudu	jeho	dnes	tak	proslulé
filozofické	knihy	tehdy	"odešly	z	tisku	rovnou	na	věčnost";	ty,	jež	ho	tehdy
proslavily,	se	nyní	shánějí	o	něco	hůře.	Hume	dokázal	psát	tak	jasně	a	přesně,	že



by	mu	mohli	závidět	téměř	všichni	současní	myslitelé,	nemluvě	o	těch,	s	nimiž
se	musejí	poprat	němečtí	maturanti.	Na	rozdíl	od	Kanta,	Fichta,	Schopenhauera	a
Hegela	je	Hume	typem	filozofa,	kterého	lidé,	kteří	jeho	práci	zmiňují,	občas	i
čtou.

Často	slyším,	jak	někdo	"Humeův	problém"	připomíná	v	souvislosti	s
problémem	indukce.	Tento	problém	je	však	starý,	starší	než	onen	pozoruhodný
Skot,	možná	tak	starý	jako	filozofie	sama	či	jako	rozpravy	v	olivovníkovém
sadu.	Vraťme	se	tedy	do	minulosti,	protože	i	staří	mudrci	pojednali	o	problému
neméně	důkladně.

Sextus	zvaný	Empirický
Silně	protiakademický	autor	a	bojovník	proti	dogmatům	Sextus	Empiricus

působil	asi	patnáct	set	let	před	Humem	a	problém	krocana	velice	přesně
formuloval.	Mnoho	o	něm	nevíme;	netušíme,	zda	byl	sám	filozofem	nebo	spíše
sepisoval	texty	jiných,	dnes	již	neznámých	myslitelů.	Domníváme	se,	že	žil	v
Alexandrii	ve	druhém	století	našeho	letopočtu.	Praktikoval	tzv.	"empirickou"
školu	medicíny,	označovanou	tak	proto,	že	její	představitelé	zpochybňovali
kauzalitu	a	teoretizování	a	při	léčení	se	spoléhali	výhradně	na	předchozí
zkušenosti,	třebaže	v	ně	nevkládali	přehnanou	víru.	Věřili	také,	že	anatomie
příliš	jasně	nevypovídá	o	tom,	jak	tělo	opravdu	funguje.	Nejslavnější	zástupce
empirické	školy	Ménodotos	z	Níkomédie	propojil	empirismus	s	filozofickým
skepticismem	a	tvrdilo	se	o	něm,	že	považuje	medicínu	nikoli	za	vědu,	nýbrž
umění,	a	do	lékařské	praxe	-	z	níž	pramení	Sextovo	přízvisko	"Empiricus"	-
nevpouští	problémy	dogmatické	vědy.

Sextus	představoval	a	zaznamenával	myšlenky	školy	pyrrhónských	skeptiků,
kteří,	poté	co	prošli	jistou	formou	intelektuální	terapie,	přestali	čemukoliv	věřit	a
těžili	z	toho.	Ohrožuje	vás	nepřízeň	osudu?

Neobávejte	se.
Kdoví,	třeba	to	pro	vás	bude	požehnáním.	Pochyby	o	následcích,	jež	může	ta

či	ona	událost	přinést,	vám	umožní	zůstat	neochvějnými.	Pyrrhónští	skeptici
bývali	poslušnými	občany,	a	kdykoliv	to	bylo	možné,	dodržovali	tradice	i	zvyky;
naučili	se	však	také	neustále	a	o	všem	pochybovat	a	udržet	si	tak	jistou
vyrovnanost.	Ač	byli	ve	svých	návycích	konzervativní,	zuřivě	bojovali	proti
dogmatům.

Jednou	z	dochovaných	Sextových	prací	je	filipika	s	krásným	názvem
Adversos	mathematicos,	někdy	překládaným	jako	Proti	profesorům.	Většina
toho,	co	v	ní	stojí,	mohla	být	zrovna	tak	napsána	minulý	týden.

Pro	mne	je	Sextus	zajímavý	především	díky	vzácnému	spojení	filozofie	a
praktického	rozhodování.



Byl	to	muž	praxe,	a	akademici	z	oboru	klasických	studií	vám	o	něm	tedy	nic
pěkného	neřeknou.	Metody	empirické	medicíny,	jež	spoléhají	na	zdánlivě
nesmyslný	systém	pokusů	a	omylů,	mají	zásadní	význam	i	pro	mé	vlastní
myšlenky	o	plánování,	předpovídání	a	o	tom,	jak	z	"černých	labutí"	těžit.

Když	jsem	v	roce	1998	začal	podnikat	na	vlastní	pěst,	nazval	jsem	svou
výzkumnou	a	obchodní	firmu	Empirica.	Ne	proto,	že	jsem	zastával	stejný
antidogmatický	postoj,	ale	kvůli	mementu	mnohem	depresivnějšímu:	od	doby,
kdy	existovala	škola	empirické	medicíny,	muselo	uběhnout	nejméně	čtrnáct
století,	než	se	lékařská	věda	změnila,	opustila	dogmatické	pozice	a	stala	se
hluboce	skeptickou,	obezřetnou	vůči	teoretizování	a	založenou	na	důkazech.
Poučení?	To,	že	o	problému	víte,	neznamená	mnoho	-	zvláště	jsou-li	ve	hře
zájmy	dalších	skupin	a	instituce,	které	slouží	jen	sobě	samým.

Algazel
Třetím	významným	myslitelem,	jenž	se	tímto	problémem	zabýval,	byl

arabský	skeptik	Al-Ghazzálí.	Žil	v	jedenáctém	století	a	v	latině	je	znám	jako
Algazel.	Pojmenoval	dogmatické	učence	jako	ghabí	("prostoduší"),	arabským
výrazem,	který	je	vtipnější	než	"hlupák"	a	trefnější	než	"tmář".	Napsal	také	svou
vlastní	verzi	polemiky	Proti	profesorům,	filipiku	Taháfut	al-falásifa	,	což
překládám	jako	"Nekompetentnost	filozofů".	Mířil	s	ní	na	příslušníky	školy
falsafa	-	arabské	intelektuální	elity,	která	přímo	navazovala	na	tradici	klasické
filozofie	Platónovy	akademie	a	dokázala	tuto	tradici	pomocí	logických
argumentů	sjednotit	s	islámem.

Algazelův	útok	na	"vědecké"	poznání	započal	jeho	debatu	s	Averroem,
filozofem	a	nejvlivnějším	středověkým	myslitelem	(v	otázkách	Židů	a	křesťanů,
nikoli	však	muslimů),	v	níž,	bohužel,	nakonec	zvítězili	oba.	Mnozí	z	arabských
náboženských	myslitelů	pak	Algazelův	skepticismus	vůči	vědecké	metodě	přijali
a	zveličili,	přičemž	veškeré	úvahy	o	kauzalitě	nechali	raději	na	Bohu	(to	již	bylo
s	Algazelovými	myšlenkami	v	rozporu).	Západ	přijal	Averroův	racionalismus,
vycházející	z	Aristotela,	a	tato	myslitelská	tradice	přežila	díky	Tomáši
Akvinskému	a	židovským	filozofům,	kteří	si	dlouho	říkali	averroisté.	Nemálo
odborníků	připisuje	skutečnost,	že	Arabové	později	zcela	odmítli	vědeckou
metodu,	právě	Algazelovu	velkému	vlivu	-	ačkoliv	Arabové	to	očividně	udělali
až	o	několik	století	později.

Algazelovo	dílo	nakonec	skončilo	jako	posila	súfijské	mystiky,	jejíž
vyznavači	se	snaží	dosáhnout	spojení	s	Bohem	a	zpřetrhat	veškeré	spojení	s
pozemskými	záležitostmi.	Vše	výše	uvedené	se	přitom	zrodilo	z	problému
"černých	labutí".



Skeptik,	přítel	víry
Zatímco	starověcí	skeptikové	prosazovali	poznání	vlastní	nevědomosti	jako

první	krok	při	poctivém	hledání	pravdy,	těm	středověkým,	křesťanským	i
muslimským,	posloužil	skepticismus	jako	záminka	pro	odmítnutí	toho,	co	dnes
nazýváme	vědou.	Přesvědčení	o	důležitosti	problému	"černé	labutě",
skepticismus	a	obavy	z	induktivní	metody	mohou	přidat	některým	náboženským
argumentům	na	lesku,	ale	jen	v	jejich	očesané,	antiklerikální	a	teistické	podobě.
Tato	idea,	tedy	že	spíše	než	na	rozum	se	máme	spoléhat	na	víru,	byla	známá	jako
fideismus.	Existuje	tak	i	tradice	skeptických	empiriků,	kteří	našli	útěchu	ve	víře	-
nejlépe	ji	reprezentuje	Pierre	Bayle,	francouzský	protestantský	učenec,	filozof	a
teolog,	který	v	holandském	exilu	vytvořil	rozsáhlý	filozofický	systém	blízký
pyrrhónskému	skepticismu.	Baylovy	spisy	seznámily	Davida	Humea	s	antickým
skepticismem	a	poměrně	výrazně	jej	ovlivnily	-	natolik,	že	některé	myšlenky
převzal	v	původní	podobě.	Baylův	Historický	a	kritický	slovník	(Dictionnaire
historique	et	critique)	byl	nejčtenější	akademickou	prací	osmnáctého	století,	leč
podobně	jako	díla	mnohých	dalších	z	mých	francouzských	hrdinů	(např.
Frédérica	Bastiata)	dnes	podle	všeho	není	součástí	francouzských	školních
osnov	a	v	originále	se	téměř	nedá	sehnat.	Totéž	platí	i	pro	algazelistu	ze
čtrnáctého	století	Nicolase	z	Autrecourtu.

Není	příliš	známo,	že	donedávna	byla	nejkomplexnějším	výkladem
skeptických	myšlenek	práce	katolického	biskupa	Pierre-Daniela	Hueta,	jenž
býval	váženým	členem	Francouzské	akademie.	Huet	napsal	své	Filozofické
pojednání	o	slabostech	lidské	mysli	(Traité	philosophique	de	la	faiblesse	de
l'esprit	humain)	v	roce	1690.	Je	to	pozoruhodná	kniha,	která	cupuje	všemožná
dogmata	a	vrhá	pochyby	na	spolehlivost	našich	smyslových	vjemů.

Proti	kauzalitě	uvádí	poměrně	pádné	argumenty	-	tvrdí	například,	že
jakákoliv	událost	může	mít	nekonečné	množství	možných	příčin.

Huet	i	Bayle	byli	vzdělanci,	kteří	celý	život	neustále	četli.	Huet,	jenž	se	dožil
devadesátky,	měl	sluhu,	který	mu	četl	nahlas	při	jídle	a	o	přestávkách,	aby	jeho
pán	ani	na	chvíli	nemarnil	čas.	Byl	považován	za	nejsečtělejšího	muže	své	doby.
Rád	bych	na	tomto	místě	zdůraznil,	že	erudici	přikládám	vrcholnou	důležitost.
Signalizuje	totiž	vrozenou	intelektuální	zvědavost	a	neoddělitelně	patří	k
otevřené	mysli	a	touze	po	zkoumání	cizích	myšlenek.	Vzdělance	však	především
vede	k	nespokojenosti	s	úrovní	vlastního	poznání,	jež	je	nejlepší	obranou	proti
platónství,	zjednodušování	typickému	pro	manažerské	rychlokvašky	či	úzkému
záběru	akademika-superspecialisty.	Odbornost	bez	erudice	může	v	každém
případě	skončit	katastrofálně.

Nechci	být	krocanem



Cílem	této	knihy	však	není	propagace	filozofického	skepticismu.	Jestliže	nás
znalost	problému	"černé	labutě"	může	dovést	až	k	rezignaci	a	extrémní	skepsi,
volím	přesně	opačnou	cestu.	Zajímají	mne	fakta	a	pravý	empirismus.	Tuto	knihu
nenapsal	žádný	súfijský	mystik	ani	skeptik	ve	starověkém,	středověkém	nebo
dokonce	filozofickém	smyslu,	nýbrž	praktik,	jehož	hlavním	cílem	je	nenechat	se
vodit	za	nos	ve	chvílích,	kdy	na	tom	záleží,	toť	vše.

Hume	býval	radikálním	skeptikem	ve	své	filozofické	pracovně,	ale	do	svého
každodenního	života	tyto	myšlenky	nevpouštěl,	neboť	se	s	nimi	nedokázal
vyrovnat.	Já	se	pokouším	o	pravý	opak:	jsem	skeptikem	tam,	kde	to	významně
ovlivňuje	můj	každodenní	život.	Svým	způsobem	mě	zajímá	pouze	to,	jak	se
rozhodovat,	abych	nedopadl	jako	zmíněný	krocan.

Za	posledních	dvacet	let	se	mne	mnoho	lidí	ptalo:	"Řekni	mi,	Nassime,	jak
dokážeš	vůbec	přejít	ulici,	když	vidíš	všude	tolik	rizika?"	Nebo	pronesli	výrok
ještě	hloupější:	"Ty	po	nás	chceš,	abychom	vůbec	neriskovali."	Žádnou	absolutní
rizikofobii	samozřejmě	neprosazuji	(naopak,	jak	uvidíte,	upřednostňuji	riskování
velmi	agresivní);	v	této	knize	chci	pouze	ukázat,	jak	nepřecházet	ulici	poslepu.

Chtějí	žít	v	Průměrově
Představil	jsem	vám	problém	"černé	labutě"	v	jeho	historické	podobě:	onu

zásadní	obtíž	v	generalizaci	z	dostupných	informací	a	v	učení	se	z	minulosti,	z
věcí	známých	a	vídaných.	Uvedl	jsem	i	seznam	osob,	o	nichž	se	domnívám,	že
hrály	v	historii	problému	podstatnou	roli.

Jak	vidíte,	je	neobyčejně	výhodné	předpokládat,	že	žijeme	v	Průměrově.
Proč?	Můžeme	tím	vyloučit	jakákoliv	nepříjemná	překvapení.	V	Průměrově	totiž
problém	"černé	labutě"	jednoduše	neexistuje,	nebo	nehraje	žádnou	roli.

Takový	předpoklad	jako	mávnutím	kouzelného	proutku	odstraňuje	problém
indukce,	jenž	mořil	generace	myslitelů	již	od	dob	Sexta	Empirika;	jako	statistik
pak	můžete	celou	epistemologii	hodit	za	hlavu.

To	ovšem	není	nic	než	zbožné	přání.	Nežijeme	v	Průměrově,	a	"černá	labuť"
vyžaduje	odlišnou	mentalitu.	Protože	tento	problém	nemůžeme	zamést	pod
koberec,	budeme	jej	muset	naopak	prozkoumat	do	hloubky.	Není	to	fatální	obtíž
-	a	dokonce	z	ní	můžeme	mít	i	prospěch.

Existují	i	další	problémy,	jež	vycházejí	z	naší	slepoty	vůči	"černým
labutím":	

a)	Zaměřujeme	se	na	předem	vybrané	oblasti	viděného	a	zobecňujeme	je	i	na
věci	neviděné:	falešná	víra	v	konfirmaci.

b)	Balamutíme	se	příběhy,	které	tiší	naši	platónskou	touhu	po	jasných
strukturách:	poddáváme	se	tak	klamu	narativity.

c)	Chováme	se,	jako	by	"černé	labutě"	neexistovaly:	lidská	povaha	jim	není



uzpůsobena.
d)	To,	co	vidíme,	není	nutně	vše,	co	opravdu	existuje.	Historie	před	námi

"černé	labutě"	ukrývá	a	poskytuje	špatnou	představu,	nakolik	jsou	takové
události	pravděpodobné:	jde	tedy	o	zkreslení,	jež	je	důsledkem	němého
svědectví.

e)	Na	skutečnost	pohlížíme	jakoby	tunelem,	tedy	příliš	úzce:	jinými	slovy,
zaměřujeme	se	na	dobře	definované	zdroje	neurčitosti	a	na	příliš	specifický
seznam	"černých	labutí"	(na	úkor	těch,	které	nás	nenapadnou	tak	snadno).

V	následujících	pěti	kapitolách	probereme	jednotlivě	každý	z	těchto	bodů.	Ve
shrnutí	prvního	dílu	knihy	si	pak	ukážeme,	že	v	konečném	důsledku	jde	o	tentýž
problém.

Kapitola	pátá:	K	ŠÍPKU	S	KONFIRMACÍ!

Mám	spousty	dokladů	-	Mohou	být	tlové	(někdy)	klové?	-	Potvrzeno,
nepotvrzeno	-	Popperova	myšlenka

Ačkoliv	je	konfirmace	nedílnou	součástí	našich	zvyků	i	konvenčního
přesvědčení,	může	znamenat	nebezpečnou	chybu.

Předpokládejme,	že	bych	vás	přesvědčoval	o	bezúhonnosti	O.	J.	Simpsona
(který	byl	v	devadesátých	letech	obviněn	z	vraždy	své	manželky)	a	tvrdil	vám,
že	ji	mohu	dokázat.	Ne,	opravdu	-	před	pár	dny	jsem	s	ním	snídal,	a	tehdy	nikoho
nezabil.	Myslím	to	vážně;	neviděl	jsem,	že	by	kdy	zabil	jediného	člověka.

Dokazuje	to	snad,	že	je	O.	J.	Simpson	nevinen?	Pokud	bych	něco	takového
prohlašoval,	nejspíš	byste	zavolali	psychiatra,	záchranku	nebo	dokonce	policii,
neboť	byste	nabyli	dojmu,	že	jsem	v	kavárnách	a	na	burzách	rozjímal	nad
"černou	labutí"	až	moc	dlouho	a	pro	společnost	představuji	takové	riziko,	že	je
nutno	mě	okamžitě	zavřít.

Stejně	byste	pravděpodobně	reagovali,	kdybych	vám	řekl,	že	jsem	si	zdříml
na	frekventované	železniční	trati	a	navzdory	tomu	vyvázl	živý,	z	čehož	plyne,	že
polehávat	na	kolejích	je	naprosto	bezpečné.	Zamyslete	se	však	nad	následujícím
případem.	Prohlédněte	si	znovu	obrázek	v	předchozí	kapitole;	ten,	kdo	pozoroval
krocana	jen	prvních	tisíc	dní	(ale	neviděl	již	překvapení,	které	přišlo	krátce
nato),	by	vám	tvrdil	-	a	naprosto	oprávněně	-,	že	o	možnosti	výskytu
mimořádných	událostí,	tedy	"černých	labutí",	nemáme	žádný	důkaz.	Je
pravděpodobné,	že	takové	tvrzení	zaměníte	(zejména	jste-li	lehce	nepozorní)	za



tvrzení	jiné,	totiž	že	máme	důkaz,	že	"černé	labutě"	nemohou	nastat.	Ačkoliv	je	v
logickém	významu	obou	těchto	tvrzení	obrovský	rozdíl,	lidské	mysli	se	bude
jevit	jako	nepatrný	a	jeden	výrok	snadno	nahradí	druhý.	Budete-li	si	příští	týden
vůbec	něco	pamatovat,	s	největší	pravděpodobností	to	bude	právě	druhá,
nepřesná	verze	-	tedy	že	máme	důkaz,	že	"černé	labutě"	neexistují.	Říkám
tomuto	zmatení	"klam	obousměrnosti"	-	protože	zmíněná	tvrzení	nelze	vzájemně
zaměňovat.

Popsaná	záměna	je	důsledkem	triviální,	ba	velmi	triviální	(ale	zásadní)
logické	chyby	-	vůči	takovým	triviálním	logickým	chybám	nejsme	však	nikterak
imunní,	což	platí	i	pro	profesory	a	jiné	odborníky	(komplikované	rovnice	a	jasný
úsudek	spolu	obvykle	nevycházejí	příliš	dobře).	Pokud	se	silně	nesoustředíme,
pravděpodobně	uvedený	problém	nevědomky	zjednodušíme,	protože	naše	mysl
je	zvyklá	činit	tak	automaticky,	aniž	bychom	si	to	uvědomili.

To	stojí	za	trochu	podrobnější	průzkum.
Mnoho	lidí	zaměňuje	výrok	"téměř	všichni	teroristé	jsou	muslimové"	za

výrok	"téměř	všichni	muslimové	jsou	teroristé".	Předpokládejme,	že	je	první
výrok	pravdivý	a	99	%	teroristů	opravdu	vyznává	islám.	To	ovšem	znamená,	že
pouhá	tisícina	procenta	všech	muslimů	je	současně	i	teroristy,	neboť	islám	ve
světě	vyznává	více	než	miliarda	lidí,	kdežto	teroristů	je	dejme	tomu	deset	tisíc	-
tedy	jeden	ze	sta	tisíc.

Vinou	této	logické	chyby	tak	nevědomky	odhadnete	pravděpodobnost,	že	je
nějaký	náhodně	vybraný	muslim	(řekněme	ve	věkové	skupině	mezi	patnácti	až
padesáti	lety)	teroristou,	jako	téměř	padesáttisíckrát	vyšší,	než	je	tomu	ve
skutečnosti.

Povšimněme	si,	jak	se	tento	klam	obousměrnosti	podepisuje	na	stereotypech
a	s	nimi	spojených	křivdách.	Etnické	menšiny	amerických	velkoměst	si	již	kvůli
oné	záměně	vytrpěly	své:	i	kdyby	většina	kriminálníků	pocházela	z	dané	etnické
skupiny,	drtivá	většina	členů	téhož	etnika	žije	v	souladu	se	zákonem,	přesto	však
musí	snášet	diskriminaci	od	neinformovaných	příslušníků	většiny.

"Nikdy	jsem	neměl	v	úmyslu	tvrdit,	že	konzervativci	jsou	obvykle	hloupí.
Řekl	jsem	jen,	že	hloupí	lidé	bývají	většinou	konzervativní,"	postěžoval	si	kdysi
John	Stuart	Mill.	Je	to	chronický	problém:	řeknete-li,	že	důvodem	úspěchu
nejsou	vždy	schopnosti,	lidé	si	to	přeberou	tak,	jako	kdybyste	jim	říkali,	že
úspěch	nijak	nezávisí	na	schopnostech	a	vždy	je	výsledkem	pouhého	štěstí.

Mechanismus,	který	se	stará	o	náš	každodenní	úsudek,	není	přizpůsoben
komplikovanému	prostředí,	kde	malá	úprava	radikálně	změní	význam	celého
výroku.	V	prostředí	primitivním	není	mezi	výroky	většinu	smrtí	způsobují	divoká
zvířata	a	většina	divokých	zvířat	způsobuje	smrt	podstatný	rozdíl.	Plést	si	tyto
výroky	je	samozřejmě	stále	chyba,	neplynou	z	ní	ale	vážnější	důsledky.	Naše



statistická	intuice	evolučně	nedorostla	prostředí,	kde	drobná	změna	ve	větě
znamená	zcela	zásadní	rozdíl.

Ne	všichni	klové	jsou	tlové
Všichni	tlové	patří	mezi	klovy.	Viděli	jste	klova.	Je	to	tlov?	Nikoli	nezbytně,

neboť	ne	všichni	klové	jsou	tlové;	adolescent,	který	na	tuto	otázku	odpoví	v
testech	SAT{23}	chybně,	možná	nebude	přijat	na	univerzitu.	Jiný	napíše	svůj
test	výborně,	ale	přesto	pocítí	záchvěv	strachu,	ocitne-li	se	ve	výtahu	s	někým	z
nesprávné	městské	čtvrti.	To,	že	nedokážeme	přenést	poznání	a	poučenost	z
jedné	oblasti	do	druhé	nebo	z	teorie	do	praxe,	patří	k	lehce	zneklidňujícím
součástem	lidské	povahy.

Říkejme	tomu	doménová	podmíněnost	lidských	reakcí.	Naše	reakce,	způsob
myšlení	a	intuice	jsou	doménově	specifické;	závisejí	na	kontextu,	v	němž	je	nám
problém	předložen.	Evoluční	psychologie	tento	kontext	daného	předmětu	či
události	nazývá	jeho	"doménou".	Jednou	doménou	je	školní	učebna,	jinou
praktický	život.	Na	danou	informaci	reagujeme	nikoliv	podle	její	logické
hodnoty,	nýbrž	podle	toho,	do	jakého	rámce	je	zasazena	a	jak	zapadá	do	našeho
celkového	sociálního	a	emocionálního	systému.	Na	logické	problémy	lze
nahlížet	jedním	způsobem	ve	školní	učebně,	a	úplně	jinak	v	každodenním	životě.

A	samozřejmě	se	tak	i	děje.
I	v	případě,	kdy	je	naše	poznání	přesné,	nás	nemusí	vždy	dovést	k

adekvátním	činům	-	rádi	totiž	zapomínáme	to,	co	už	víme,	případně,	pokud	si
nedáváme	pozor,	jak	vědomosti	správně	použít,	a	to	i	tehdy,	jsme-li	odborníky.
Jak	se	ukázalo,	statistikové	mají	sklon	nechávat	svůj	mozek	v	učebně,	a	jakmile
vyjdou	ven	na	ulici,	dopouštějí	se	těch	nejtriviálnějších	úsudkových	chyb.
Psychologové	Danny	Kahneman	a	Amos	Tversky	předložili	profesorům
statistiky	statistické	otázky,	jež	však	nebyly	jako	statistické	otázky	formulovány.
Jedna	z	nich	zněla	přibližně	takto	(pro	větší	názornost	jsem	ji	lehce	pozměnil):
předpokládejte,	že	žijete	ve	městě,	kde	jsou	dvě	nemocnice	-	jedna	velká	a	jedna
malá.	Jistého	dne	dosáhne	podíl	chlapců	na	celkovém	počtu	narozených	dětí	v
jedné	z	nemocnic	šedesáti	procent.	Která	z	nich	je	pravděpodobnějším
kandidátem?	Během	nezávazné	konverzace	se	mnoho	statistiků	fakticky
dopustilo	chyby	-	vybrali	nemocnici	velkou,	ačkoliv	jedním	ze	základů	statistiky
je	fakt,	že	velké	vzorky	mají	vyšší	stabilitu	a	měly	by	vůči	dlouhodobému
průměru	(v	tomto	případě	padesát	procent	pro	obě	pohlaví)	vykazovat	nižší
fluktuace	nežli	vzorky	malé.	Dotyční	statistikové	by	tak	propadli	ve	svých
vlastních	testech.	Když	jsem	pracoval	jako	finanční	matematik,	viděl	jsem
takových	závažných	chyb	stovky	-	dopouštěli	se	jich	statistikové,	kteří
zapomněli,	že	jsou	statistiky.



Chcete-li	další	příklad,	jak	absurdně	doménově	specifičtí	dokážeme	být,
zajděte	do	nějakého	velkého	fitness	centra	a	podívejte	se,	kolik	lidí	tam	vyjíždí
eskalátorem,	aby	si	to	posléze	namířili	k	běžeckému	pásu.

Doménová	podmíněnost	lidských	úsudků	a	reakcí	funguje	oboustranně:
některé	problémy	dokážeme	pochopit	v	aplikaci,	ale	nikoli	v	učebnici;	jiným
zase	lépe	než	v	praxi	porozumíme	v	knize.	Jistý	problém	mohou	lidé	lehce
vyřešit	ve	společenské	situaci,	ale	je-li	jim	představen	jako	abstraktní	logický
úkol,	mají	s	ním	potíže.	Pro	odlišné	situace	máme	také	ve	zvyku	užívat	odlišné
mentální	nástroje	(takzvané	moduly):	lidský	mozek	nemá	žádný	centrální
počítač,	který	by	začínal	od	logických	pravidel	a	ta	pak	stejným	způsobem
aplikoval	na	všechny	možné	situace.

Jak	jsem	již	napsal,	logické	chyby	se	můžeme	dopustit	v	každodenní	realitě,
zatímco	v	učebně	ji	neuděláme.	Nejlépe	tuto	asymetrii	uvidíme	na	diagnostice
rakoviny.	Vezměme	si	lékaře,	kteří	u	svých	pacientů	hledají	příznaky	rakoviny;
testováni	jsou	obvykle	ti	pacienti,	kteří	chtějí	vědět,	zda	se	již	uzdravili,	nebo
naopak	nastala	"recidiva".	(Ve	skutečnosti	je	slovo	"recidiva"	poněkud
zavádějící;	znamená	jen	to,	že	léčba	nezničila	všechny	rakovinné	buňky	a	ty	se
opět	začaly	nekontrolovatelně	dělit.)	Současná	technologie	nám	neumožňuje
vyšetřit	každou	jednotlivou	pacientovu	buňku	a	ujistit	se	tak,	že	žádná	není
rakovinná;	lékař	si	tedy	musí	vystačit	s	vybraným	vzorkem,	čehož	se	dosahuje
maximálně	pečlivým	snímkováním.	Ohromilo	mě,	když	mi	jednou	lékař	při
pravidelné	kontrole	na	recidivu	rakoviny	řekl:	"Už	se	nemusíte	obávat,	máme
důkaz,	že	jste	se	uzdravil."

"Jaký?"	zeptal	jsem	se.	"Při	snímkování	jsme	nic	nenašli,"	zněla	odpověď.
Přesto	ten	člověk	chodil	po	světě	a	hrdě	si	říkal	doktor.

Lékařská	literatura	standardně	pracuje	s	akronymem	NED,	což	v	angličtině
znamená	absence	důkazu	choroby	(no	evidence	for	disease),	bezpříznakovost.
END,	tedy	důkaz	absence	choroby	(evidence	of	no	disease),	však	neexistuje.	Při
diskusích	s	mnoha	lékaři	-	i	s	těmi,	kteří	o	svých	nálezech	publikují	vědecké
články	-	jsem	ale	zjistil,	že	řada	z	nich	snadno	podlehne	klamu	obousměrnosti.

Během	rozkvětu	vědecké	arogance	v	šedesátých	letech	pohlíželi	lékaři	spatra
na	mateřské	mléko	jako	na	cosi	primitivního,	jako	by	je	sami	dokázali	připravit	v
laboratoři,	a	neuvědomovali	si,	že	může	obsahovat	důležité	látky,	které	jejich
vědeckému	poznání	unikají	-	absenci	důkazu,	že	je	mateřské	mléko	užitečné,
zkrátka	zaměnili	za	důkaz	absence	užitečných	látek	(byl	to	další	případ
platónství:	kojení	"nedávalo	smysl",	neboť	děti	lze	jednoduše	nakrmit	z	láhve).
Za	tento	naivní	úsudek	pak	mnoho	lidí	těžce	zaplatilo:	ti,	kdo	nebyli	jako
nemluvňata	kojeni,	skončili	nakonec	se	zvýšeným	rizikem	četných	zdravotních
problémů	včetně	některých	typů	rakoviny	-	mateřské	mléko	tedy	zjevně



obsahuje	důležité	živiny,	o	nichž	dosud	nevíme.	Lékaři	navíc	zanedbali	i	přínos
pro	samotné	kojící	matky,	například	v	podobě	snížení	rizika	rakoviny	prsu.

Podobný	příběh	se	váže	i	ke	krčním	mandlím:	odstraníme-li	je,	můžeme	tím
zvýšit	riziko	rakoviny	hrtanu,	avšak	lékaře	po	dlouhá	desetiletí	nenapadlo,	že	by
tento	"neužitečný"	kus	tkáně	mohl	sloužit	k	něčemu,	na	co	zatím	nepřišli.	Totéž
platí	i	o	vláknině,	jež	se	vyskytuje	v	ovoci	a	zelenině:	lékaři	v	šedesátých	letech
žádný	jasný	důkaz	o	její	nezbytnosti	nenalezli,	a	dali	tak	vzniknout	nezdravě
živené	generaci.	Jak	se	však	nyní	ukazuje,	vláknina	zpomaluje	absorpci	cukrů	v
krvi	a	zbavuje	střevo	potenciálních	rakovinných	buněk.	Mnohé	ze	škod,	jež
medicína	v	minulosti	bezpochyby	napáchala,	vznikly	právě	kvůli	této	základní
chybě	v	úsudku.

Netvrdím,	že	by	se	lékaři	měli	vzdát	jakéhokoliv	názoru;	měli	by	se	pouze
vyhnout	jistým	typům	definitivních	a	absolutních	přesvědčení	-	jak	se	zdá,	právě
to	hlásal	i	Ménodotos	a	jeho	škola	skepticko-empirického	lékařství,	jež	se
vyhýbala	teoretizování.	Medicína	se	polepšila	-	ale	mnohá	odvětví	lidského
poznání	nikoliv.

Důkazy
Díky	jistému	psychickému	mechanismu	(jejž	nazývám	naivní	empirismus)

máme	vrozený	sklon	hledat	případy,	které	náš	vlastní	příběh	a	vidění	světa
potvrzují	-	a	nalézt	je	bývá	poměrně	snadné.	Vyberete	pár	případů	z	minulosti,
jež	zapadají	do	vašich	teorií,	a	začnete	jim	říkat	důkazy.	Diplomat	vždy
předkládá	jen	výčet	svých	"úspěchů",	nikoliv	selhání.	Když	se	vás	matematici
pokusí	přesvědčit	o	společenské	prospěšnosti	své	vědy,	ukážou	vám	ty	případy,
kdy	se	matematika	ukázala	jako	užitečná,	nikoliv	ty,	kdy	šlo	jen	o	mrhání	časem,
či	ještě	hůře,	kdy	silně	neempirická	podstata	elegantních	matematických	teorií
způsobila	společnosti	vážné	škody.

I	tehdy,	testujeme-li	určitou	hypotézu,	hledáme	spíše	ty	případy,	kdy	se
projevila	jako	pravdivá.

Potvrzení	svých	teorií	samozřejmě	najdeme	snadno;	stačí	jen	hledat,
případně	najmout	výzkumníka,	který	to	udělá	za	nás.	Ať	už	si	vymyslím	cokoli,
vždy	k	tomu	nějaké	ty	doklady	najdu,	stejně	jako	dokáže	šikovný	londýnský
taxikář	ve	snaze	o	vyšší	tržbu	nalézt	dopravní	zácpu	i	ve	svátek.

Někteří	lidé	jdou	ještě	o	krok	dále	a	zahrnují	mě	případy,	které	jsme	dokázali
s	určitým	úspěchem	předvídat;	jistě	jich	pár	existuje	-	například	přistání	na
Měsíci	nebo	ekonomický	růst	v	jednadvacátém	století.	Obtížné	není	ani	nalézt
množství	příkladů,	které	vyvracejí	tvrzení	této	knihy;	nejlepším	z	nich	je
skutečnost,	že	například	v	předpovědích	programů	televize	a	kin	se	noviny	jen
zřídkakdy	zmýlí.



Poslouchej,	včera	jsem	předpověděl,	že	ráno	vyjde	slunce,	a	ono	opravdu
vyšlo!

NEGATIVNÍ	EMPIRISMUS

Mám	však	pro	vás	i	dobrou	zprávu	-	tento	naivní	empirismus	lze	obejít.	Řada
souhlasných	faktů	nemusí	být	ještě	důkazem.	Pozorování	bílých	labutí
nedokládá	neexistenci	černých.	Existuje	ovšem	výjimka:	mohu	určit,	který	výrok
je	nepravdivý,	ačkoliv	to	automaticky	neznamená,	že	vím,	který	je	pravdivý.

Spatřím-li	černou	labuť,	jsem	schopen	potvrdit,	že	ne	všechny	labutě	jsou
bílé.	Když	někoho	přistihnu	při	vraždě,	mohu	si	být	prakticky	jist,	že	je	zločinec.
Pokud	jej	však	nepřistihnu,	nemohu	s	jistotou	vědět,	že	je	nevinný.	Totéž	platí	i
pro	detekci	rakovinných	buněk:	nález	jediné	zhoubné	buňky	dokazuje,	že
rakovinu	máte,	zatímco	žádný	negativní	nález	nedovoluje	s	určitostí	prohlásit,	že
ji	nemáte.

Pravdě	se	tedy	můžeme	přibližovat	pouze	prostřednictvím	negativních
případů,	nikoli	verifikací.	Je	zavádějící	vyvozovat	z	pozorovaných	faktů	obecná
pravidla.	Navzdory	obecnému	přesvědčení	se	-	stejně	jako	v	případě	našeho
krocana	-	masa	lidského	poznání	nerozrůstá	díky	řadě	souhlasných	pozorování.

Existují	však	věci,	vůči	nimž	mohu	zůstat	skeptický,	a	věci,	které	mohu
bezpečně	považovat	za	jisté.	To	znamená,	že	pozorované	případy	se	na	našem
poznání	projevují	pouze	jednostranně.	Žádný	další	háček	v	tom	není.

Taková	asymetrie	je	neobyčejně	praktická.	Sděluje	nám,	že	není	nutné	být
naprostým	skeptikem;	poloviční	skepse	postačí.	Vtip	tkví	v	tom,	že	na	rozdíl	od
knih	vám	v	každodenním	rozhodování	postačí	pouze	jedna	strana	mince:	pokud
chcete	s	jistotou	vědět,	zda	má	pacient	rakovinu	a	ne,	zda	je	zdráv,	měl	by	vás
negativní	úsudek	uspokojit,	neboť	vám	poskytuje	požadovanou	definitivní
odpověď.	Z	dat	se	tedy	můžeme	naučit	mnoho	-	ale	zase	ne	tolik,	kolik	bychom
očekávali.	Někdy	nám	je	obrovské	množství	údajů	zcela	k	ničemu,	jindy	zase
zásadně	rozšíří	naše	chápání	jediná	informace.	Platí,	že	ani	tisíc	dní	nestačí	k
dokázání	pravdy,	avšak	nepravdivost	lze	dokázat	během	dne	jediného.

S	propagací	tohoto	jednostranného	skepticismu	si	spojujeme	jméno	sira
Karla	Raimunda	Poppera,	možná	jediného	filozofa	vědy,	jehož	čtou	a	o	němž
diskutují	i	nefilozofové	(ačkoliv	profesionální	filozofové	pro	něj	již	takové
nadšení	nechovají).	Zatímco	píšu	tyto	řádky,	hledí	na	mě	z	fotografie	na	zdi	mé
pracovny.	Dostal	jsem	ji	kdysi	v	Mnichově	darem	od	esejisty	Jochena	Wegnera,
který	se	stejně	jako	já	domnívá,	že	Popper	je	mezi	moderními	mysliteli
"všechno,	co	máme"	-	tedy	skoro	všechno.	Psal	totiž	pro	"nás"	a	ne	pro	své



kolegy.	"My",	empirici,	kteří	se	musíme	denně	rozhodovat,	považujeme
neurčitost	za	svou	disciplínu	a	porozumění	tomu,	jak	jednat	v	podmínkách
neúplných	informací,	za	nejvyšší	a	nejnaléhavější	lidský	cíl.

Popper	vybudoval	na	základě	zmíněné	asymetrie	obsáhlou	teorii	a	založil	ji
na	technice	zvané	"falzifikace"	(falzifikovat	tvrzení	znamená	prokázat,	že	je
chybné),	s	jejíž	pomocí	chtěl	od	sebe	odlišit	teorie	vědecké	a	nevědecké;	lidé	se
okamžitě	začali	vrtat	v	jejích	podružných	detailech,	ačkoliv	mezi	Popperovými
myšlenkami	nebyla	tou	nejoriginálnější	ani	nejzajímavější.	Tato	idea
asymetrického	poznání	se	těší	oblibě	mezi	praktiky,	neboť	je	jim	poměrně
zřejmá;	takhle	přece	sami	řídí	vlastní	podnikání.	Ještě	když	byl	Popper	v
plenkách,	přišel	se	svou	verzí	tohoto	řešení	"černých	labutí"

i	prokletý	filozof	Charles	Sanders	Peirce,	kterému	se	stejně	jako	básníkům
dostalo	uznání	až	po	smrti;	někdy	se	toto	řešení	označuje	jako	Peirceův-
Popperův	přístup.	Daleko	zajímavější	a	mocnější	Popperovou	myšlenkou	je
ovšem	jeho	"otevřená"	společnost,	taková,	pro	niž	je	základním	modem	operandi
skepticismus	a	která	odmítá	definitivní	pravdy	a	vzdoruje	jim.	Popper	-	na
základě	stejných	argumentů,	jaké	jsem	použil	v	Prologu	-	vinil	Platóna,	že	lidem
zúžil	myšlenkové	obzory.	Tou	největší	z	Popperových	idejí	byl	však	jeho	vhled
do	fundamentální,	závažné	a	neléčitelné	nepředvídatelnosti	světa	-	to	si	ale
necháme	až	do	kapitoly	o	předpovídání.{24}

Ani	falzifikovat,	tedy	s	definitivní	určitostí	dokázat,	že	něco	neplatí,	není
samozřejmě	nikterak	jednoduché.	Nedokonalost	zkušební	metody	může	vyústit
ve	falešné	"ne".	Lékaře	mohou	při	jeho	pátrání	po	rakovinných	buňkách	přístroje
oklamat	a	způsobit	mu	optické	iluze;	nebo	může	být	ve	skutečnosti	ekonomem-
gaussistou,	jenž	je	přestrojený	za	lékaře.	Očitý	svědek	zločinu	mohl	být	opilý.	To
však	nic	nemění	na	tom,	že	nepravdivostí	si	můžeme	být	vždy	daleko	jistější	než
pravdivostí.	Ne	všechny	informace	jsou	si	rovny.

Popper	zavedl	mechanismus	dohadů	a	popírání,	který	funguje	následovně:
formulujete	(smělý)	dohad	a	začnete	pátrat	po	takovém	pozorování,	které	by	jej
vyvracelo.	Je	to	alternativa	ke	hledání	případů,	které	dohad	potvrzují.
Domníváte-li	se,	že	je	to	snadné,	čeká	vás	zklamání	-	jen	málo	lidí	má	k	něčemu
takovému	přirozené	předpoklady.	Přiznávám,	že	k	nim	nepatřím;	takové
uvažování	mi	rozhodně	nejde	samo.{25}

Počítejte	do	tří
Přirozenou	lidskou	tendencí	vyhledávat	pouze	případy,	které	hypotézu

potvrzují,	se	mnohokrát	zabývaly	kognitivní	vědy;	náchylnost	k	falešnému
stvrzení	teorie	nazývají	konfirmační	zkreslení.	Existují	experimenty	prokazující,
že	lidé	se	zaměřují	pouze	na	již	přečtené	knihy	z	Ecovy	knihovny.	Každé



pravidlo	lze	ověřit	buď	přímo,	čili	vyhledáním	případů,	v	nichž	platí,	nebo
nepřímo,	tedy	zaměřením	na	oblasti,	kde	nefunguje.	Jak	jsme	si	již	ukázali,
daleko	větší	roli	hrají	při	hledání	pravdy	případy,	které	pravidlo	vyvracejí.	Máme
však	sklon	to	přehlížet.

Pokud	vím,	první	experiment,	který	se	tímto	jevem	zabýval,	provedl
psycholog	P.	C.	Wason.

Testovaným	osobám	zadal	trojici	čísel	2,	4,	6	a	požádal	je,	aby	se	pokusili
určit	pravidlo,	na	jehož	základě	je	řada	sestavena,	a	pak	uvedli	její	další	tři	členy.
Na	odpovědi	experimentátor	reagoval	pouze	stručným	"ano"	či	"ne".	Jakmile
usoudily,	že	mají	dostatek	informací,	měly	testované	osoby	sdělit,	o	jaké
pravidlo	se	jedná.	(Všimněte	si	podobnosti	mezi	tímto	experimentem	a	diskusí	z
první	kapitoly	o	tom,	jak	se	nám	jeví	historie:	předpokládáme,	že	funguje	na
základě	nějaké	logiky,	a	přestože	vidíme	jen	události	a	nikoliv	pravidla,	máme
potřebu	tato	pravidla	zkusit	alespoň	uhádnout.)	Hledané	pravidlo	bylo	prosté:
každé	další	číslo	je	vyšší	než	to	předchozí.	Jen	málo	účastníků	testu	na	ně	však
přišlo,	protože	k	tomu	by	bylo	nutné	uvést	jako	pokračování	první	trojice	čísel
sestupnou	číselnou	řadu	(na	niž	by	experimentátor	reagoval	slovem	"ne").
Wason	si	všiml,	že	lidé	se	obvykle	upnuli	na	určité	pravidlo	a	posléze	-	místo
aby	zkusili	zadat	čísla,	jež	by	byla	s	hypotézou	v	rozporu	-	uváděli	série	čísel,
které	měly	toto	pravidlo	potvrdit.	Houževnatě	se	tak	snažili	doložit	pravidla,	jež
si	sami	vytvořili.

Experiment	inspiroval	sérii	obdobných	testů,	z	níž	si	uvedeme	další	příklad:
v	tomto	případě	vědci	požádali	testované	osoby,	aby	navrhly	otázky	-	údajně	pro
jiný	typ	experimentu	-,	jejichž	prostřednictvím	lze	zjistit,	zda	je	určitý	člověk
extrovert.	Pokus	ukázal,	že	lidé	většinou	navrhovali	otázky	tak,	aby	kladná
odpověď	hypotézu	podpořila.

Existují	však	i	výjimky.	Na	předních	místech	v	tomto	směru	figurují	šachoví
velmistři,	kteří	se	dokážou	soustředit	na	to,	kde	by	se	mohla	v	zamýšleném	tahu
objevit	slabina;	nováčci	naproti	tomu	pátrají	po	případech,	které	jejich	původní
ideu	potvrzují,	nikoliv	vyvracejí.	Skepticismus	však	není	nutno	trénovat	na
šachovnici.	Vědci	soudí,	že	dobří	šachisté	vděčí	za	svůj	um	vrozené	tendenci
zkoumat	vlastní	nedostatky;	není	tedy	pravda,	že	by	se	teprve	díky	šachu	naučili
skepticismu.	Stejně	postupuje	při	svých	finančních	sázkách	i	spekulant	George
Soros:	neustále	se	pokouší	najít	případy,	které	by	jeho	původní	teorii	vyvrátily.
Možná	že	právě	tohle	tvoří	skutečné	sebevědomí:	schopnost	dívat	se	na	svět,
aniž	bychom	neustále	hledali	signály,	jež	lichotí	našemu	egu.	{26}

Potřeba	pozitivního	potvrzení	je	bohužel	v	našich	intelektuálních	návycích	i
diskurzu	hluboce	zakořeněna.	Spisovatel	a	kritik	John	Updike	kdysi	prohlásil:
"Když	Julian	Jaynes...	spekuluje	o	tom,	že	lidé	až	skoro	do	konce	druhého



tisíciletí	před	Kristem	postrádali	vlastní	vědomí	a	jen	automaticky	naslouchali
hlasu	bohů,	může	nás	to	udivit,	ale	tíha	dosvědčujících	dokladů	nás	nutí	tuto
pozoruhodnou	tezi	pochopit."	Jaynes	má	možná	pravdu,	pane	Updikeu,	avšak
ústředním	problémem	lidského	poznání	(a	cílem	výkladu	v	této	kapitole)	je
skutečnost,	že	nic,	co	by	šlo	označit	výrazem	dosvědčující	doklad,	neexistuje.

Další	červené	mini!
Absurditu	konfirmace	podrobněji	demonstruje	následující	myšlenka.	Pokud

si	myslíte,	že	každý	další	pozorovaný	výskyt	bílé	labutě	stále	přesvědčivěji
dokazuje,	že	se	na	světě	nevyskytují	žádné	černé,	musíte	čistě	z	logického
hlediska	přijmout	rovněž	tvrzení,	že	neexistenci	černých	labutí	lze	doložit	i
zahlédnutím	červeného	Mini	Cooperu.

Proč?	Uvědomme	si,	že	výrok	"všechny	labutě	jsou	bílé"	znamená	totéž	co
"všechny	objekty,	které	nejsou	bílé,	nejsou	labutě".	Cokoliv,	co	dokládá	druhý
výrok,	by	mělo	zároveň	potvrzovat	i	ten	první.

Konfirmaci	nakloněná	mysl	tedy	jistě	usoudí,	že	první	tezi	dokládá	jakýkoliv
pozorovaný	objekt,	který	není	labutí	a	současně	není	bílý.	Tento	argument,
známý	jako	Hempelův	paradox	konfirmace,	znovuobjevil	můj	přítel,
(přemýšlivý)	matematik	Bruno	Dupire	během	jedné	naší	intenzivní	debatní
procházky	po	Londýně	-	natolik	intenzivní,	že	nám	uniklo,	že	začíná	pršet.
Bruno	tehdy	ukázal	na	červené	mini	a	zvolal:	"Podívej,	Nassime!	Černá	labuť
neexistuje!"

O	všem	to	neplatí
Lidé	nejsou	natolik	naivní,	aby	uvěřili	v	něčí	nesmrtelnost	jen	proto,	že	jej

nikdy	neviděli	zemřít,	nebo	v	něčí	nevinu,	jen	z	toho	důvodu,	že	jej	sami
neviděli	nikoho	zabíjet.	Naivní	generalizace	nás	tedy	nemoří	na	všech	frontách.
Tyto	zdravé	dávky	induktivního	skepticismu	se	však	většinou	týkají	věcí,	s	nimiž
jsme	se	setkali	v	přirozeném	prostředí,	záležitostí,	jež	nás	naučily	vyhýbat	se
bláznivé	generalizaci.

Když	kupříkladu	předložíte	dítěti	fotografii	jednoho	člena	jisté	skupiny	a
požádáte	je,	aby	zkusilo	uhádnout,	jaké	vlastnosti	mají	ostatní	členové	této
skupiny,	dokáže	správně	určit,	které	atributy	lze	generalizovat.	Ukažte	mu
fotografii	obézní	osoby,	řekněte	mu,	že	tato	osoba	patří	k	nějakému	indiánskému
kmeni,	a	požádejte	je,	ať	popíše	zbytek	kmene:	není	pravděpodobné,	že	dojde	k
závěru,	že	také	všichni	ostatní	příslušníci	mají	problémy	s	nadváhou.	Barvu	pleti
však	již	bude	generalizovat	odlišně.	Bude-li	na	snímku	někdo	snědý,	dítě	usoudí,
že	tmavou	pleť	mají	i	jeho	soukmenovci.

Zdá	se	tedy,	že	jsme	obdařeni	specifickým	a	důmyslným	instinktem,	jenž



nám	ukazuje	cestu.
Navzdory	tomu,	čemu	věřil	velký	filozof	Hume	a	s	ním	i	celá	britská

empirická	tradice	(tedy	že	přesvědčení	vyplývá	ze	zvyku	a	že	generalizujeme
pouze	na	základě	zkušenosti	a	pozorování),	studie	chování	kojenců	prokázaly,	že
na	svět	přicházíme	vybaveni	mentálním	mechanismem,	který	způsobuje,	že	ze
svých	zkušeností	generalizujeme	selektivně	(v	některých	doménách	tedy
induktivní	vědomosti	získáváme,	v	jiných	zůstáváme	skeptičtí).	Díky	tomu	se
neučíme	jen	pouhých	tisíc	dní,	ale	zásluhou	evoluce	těžíme	i	z	toho,	co	už	se
naučili	naši	předkové	a	co	si	našlo	cestu	i	do	naší	vlastní	biologické	výbavy.

Návrat	do	Průměrova
Od	předků	jsme	se	dost	možná	naučili	i	chybám.	Nyní	jen	spekuluji,	ale

domnívám	se,	že	jsme	zdědili	instinkty	umožňující	přežití	v	oblasti	Velkých
afrických	jezer,	odkud	podle	všeho	pocházíme;	instinkty,	které	však	již	zcela
neodpovídají	dnešnímu	informacemi	přeplněnému	a	statisticky	komplexnímu
prostředí.

Naše	životní	prostředí	je	opravdu	o	poznání	komplexnější,	než	si
uvědomujeme.	Jak	je	to	možné?

Moderní	svět	je	typem	Extrémova	a	dominují	mu	vzácné,	ba	velmi	vzácné
události.	"Černá	labuť"	se	v	něm	může	zrodit	po	tisícovkách	bílých	předchůdců,
což	znamená,	že	musíme	svůj	úsudek	pozdržet	déle,	než	je	pro	nás	přirozené.	Jak
již	bylo	řečeno	ve	třetí	kapitole,	potkat	člověka	vysokého	stovky	kilometrů	není
možné	ani	biologicky	přípustné,	a	naše	intuice	tedy	podobné	případy	vylučuje.
Podobným	omezením	však	netrpí	například	prodej	knih	nebo	magnituda
společenských	událostí.	K	tomu,	abychom	mohli	prohlásit,	že	spisovatel
postrádá	talent,	trh	se	nepropadne,	válčit	se	nebude,	projekt	je	beznadějný,	stát	je
nám	spojencem,	firma	nezkrachuje,	firemní	analytik	cenných	papírů	není
šarlatán	nebo	že	na	nás	soused	nezaútočí,	potřebujeme	mnohem,	mnohem	více
než	pouhou	tisícovku	dnů.	Ve	vzdálené	minulosti	si	lidé	mohli	dovolit	činit
podobné	úsudky	daleko	rychleji	a	přesněji.

Zdroje	"černých	labutí"	se	dnes	navíc	rozmnožily	natolik,	že	je	nelze
postihnout.{27}	V	primitivním	prostředí	mohlo	být	"černou	labutí"	nanejvýš
dosud	neznámé	divoké	zvíře,	nový	nepřítel	či	náhlá	změna	počasí.	Jevy	tohoto
druhu	se	opakovaly	dostatečně	často,	abychom	se	jich	naučili	přirozeně	bát.
Instinkt,	který	nás	nutí	k	rychlému	úsudku	a	vyvolává	efekt	tunelu	(tedy	že	se
soustředíme	jen	na	pár	zdrojů	neurčitosti	či	příčin	již	známých	"černých	labutí"),
zůstává	v	člověku	poměrně	silně	zakořeněn	a	je	hlavní	příčinou	našich	nesnází.



Kapitola	šestá:	KLAM	NARATIVITY

Proč	existuje	protože?	-	Jak	rozdělit	mozek	-	Efektivní	metody	ukazování	na
strop	-	Dopamin	vám	pomůže	k	vítězství	-	Přestanu	jezdit	na	motorce	(ale	ne

hned)	-	Psycholog,	a	empirický?

O	PŘÍČINÁCH	ODMÍTÁNÍ	PŘÍČIN

Na	podzim	roku	2004	jsem	se	účastnil	konference	o	estetice	a	vědě	konané	v
Římě,	což	je	pro	podobné	setkání	přímo	ideální	místo,	protože	estetika	tady
prostupuje	úplně	vším,	včetně	toho,	jak	se	člověk	chová	a	jakým	tónem	mluví.
Během	oběda	se	ke	mně	s	ohromným	nadšením	hlásil	věhlasný	profesor	z	jedné
jihoitalské	univerzity.	Dopoledne	jsem	si	vyslechl	jeho	vášnivou	prezentaci;	byl
natolik	charismatický,	přesvědčený	a	přesvědčivý,	že	jsem,	ačkoliv	jsem	mu
příliš	nerozuměl,	naprosto	souhlasil	se	vším,	co	říkal.	Celé	větě	se	mi	podařilo
plně	porozumět	jen	tu	a	tam;	lépe	než	na	setkáních	intelektuálů	a	akademiků	mi
šla	italština	na	večírcích.	V	jednu	chvíli	profesor	dokonce	zrudl	vzteky,	čímž
mne	(i	zbytek	publika)	přesvědčil,	že	má	nepochybně	pravdu.

Na	obědě	mě	přepadl,	aby	mi	blahopřál	k	tomu,	že	jsem	ve	své	práci	ukázal
efekt	kauzálních	řetězců,	které	se	spíše	než	ve	skutečnosti	vyskytují	v	našich
hlavách.	Naše	konverzace	nabyla	takové	živosti,	že	jsme	nevšímavě	stáli	poblíž
stolku	s	občerstvením	a	znemožnili	tak	ostatním	účastníkům	konference	přístup
k	jídlu.	Profesor	mluvil	zkomolenou	francouzštinou	a	vypomáhal	si	rukama,	já
odpovídal	primitivní	italštinou	(a	rovněž	rukama)	a	rozohnili	jsme	se	tak,	že	se
ostatní	hosté	báli	naši	neobyčejně	důležitou	a	vzrušenou	konverzaci	jakkoliv
rušit.	Nadchla	jej	má	předchozí	kniha	o	náhodě,	v	níž	jsem	coby	naštvaný	trader
reagoval	na	všeobecnou	slepotu	k	roli	štěstí	v	životě	i	v	obchodování	a	která	v
Itálii	vyšla	pod	názvem	Giocati	dal	caso.	Měl	jsem	štěstí	na	překladatele,	který
toho	o	daném	tématu	věděl	pomalu	více	než	já,	a	kniha	si	mezi	italskými
intelektuály	našla	skupinku	příznivců.	"Moc	se	mi	líbí	vaše	myšlenky,	ale	cítím
se	trošku	odstrčený.	Jsou	to	totiž	i	myšlenky	moje:	vlastně	jste	napsal	knihu,
kterou	jsem	se	téměř	chystal	napsat	sám,"	řekl	mi	profesor.	"Musím	vám
gratulovat:	neobyčejně	zevrubně	jste	popsal	roli	štěstí	ve	společnosti	i	to,	jak
přeceňujeme	efekt	příčiny	a	následku.	A	ukázal	jste,	jak	hloupé	je	pokoušet	se	o
systematické	vysvětlení	lidských	schopností."

Pak	se	zastavil	a	již	klidněji	dodal:	"Avšak,	mon	cher	ami,	dovolte	mi,	abych
vám	něco	řekl	[ono	něco	vyslovil	velice	pomalu	a	palcem	si	přitom	poklepával
na	ukazováček	a	prostředníček]:	pokud	byste	pocházel	z	protestantské



společnosti,	kde	se	lidem	vštěpuje,	že	výsledek	se	rovná	vynaloženému	úsilí,	a
kde	se	zdůrazňuje	osobní	zodpovědnost,	nenapadlo	by	vás	dívat	se	na	svět	právě
takhle.	Vnímat	štěstí	odděleně	od	příčiny	a	následku	vám	umožnily	vaše
pravoslavné	a	středomořské	kořeny."	A	byl	tak	přesvědčivý,	že	jsem	s	ním
alespoň	na	okamžik	souhlasil.

Máme	rádi	příběhy	a	s	oblibou	věci	shrnujeme	a	zjednodušujeme,	tedy
redukujeme	počet	rozměrů.	První	z	problémů	přirozené	lidské	povahy,	který	v
této	části	probereme,	jsme	si	právě	demonstrovali.	Nazývám	jej	klam	narativity.
(Ve	skutečnosti	jde	spíš	o	podvod,	ale	snažím	se	být	slušný.)	Je	spjat	s	lidskou
náchylností	k	přílišné	interpretaci	a	zálibou	v	celistvých,	uzavřených	příbězích,
kterým	dáváme	přednost	před	syrovou	a	neučesanou	pravdou.	Klam	narativity
náš	mentální	obraz	světa	závažně	zkresluje;	v	případě	mimořádných	událostí	je
to	obzvlášť	kritické.

Všimněte	si,	že	ačkoliv	byl	můj	přemýšlivý	italský	souputník	stejně	jako	já
militantním	odpůrcem	přehnané	interpretace	a	přeceňování	příčiny	a	následku,
potřeboval	si	mne	i	mou	práci	podepřít	nějakým	důvodem	a	příčinou	-	zkrátka	si
mě	zasadit	do	příběhu.	Musel	si	nějakou	příčinu	vytvořit.	Navíc	si
neuvědomoval,	že	tím	spadl	do	stejné	pasti,	a	nepostřehl	jsem	to	v	té	chvíli	ani
já.

Klam	narativity	se	týká	naší	omezené	schopnosti	podívat	se	na	sekvenci
faktů	a	nesplétat	přitom	ihned	nějaké	vysvětlení	nebo	-	což	je	víceméně	totéž	-	je
nevnímat	jako	logický	řetězec	se	vztahem	příčiny	a	následku.	Vysvětlení	fakta
stmeluje.	Lépe	se	pak	pamatují;	dávají	větší	smysl.	Taková	náchylnost	nám	však
může	uškodit	ve	chvíli,	kdy	v	nás	vytváří	dojem,	že	jsme	daným	faktům
porozuměli.

Tato	kapitola	se	stejně	jako	ta	předchozí	zabývá	jediným	tématem,	ačkoliv
zdánlivě	v	odlišných	vědních	disciplínách.	Jednou	z	verzí	klamu	narativity	se
obsáhle	zabývá	psychologie,	ale	problém	ve	skutečnosti	až	tak	"psychologický"
není:	cosi	v	tradičním	rozdělení	vědních	disciplín	nám	zatajuje,	že	zde	máme	co
do	činění	spíše	s	obecným	problémem	informace.	Ačkoliv	je	narativita
důsledkem	vrozené	biologické	potřeby	zredukovat	u	problému	počet	rozměrů,
stejnou	náchylnost	bychom	objevili	i	u	robotů.

Informace	chce	být	redukována.
Pro	lepší	orientaci	čtenáře:	v	předchozí	kapitole,	jež	se	zabývala	problémem

indukce,	jsme	se	zabývali	úsudky,	které	si	lze	utvářet	o	neznámých	a	neviděných
vlastnostech	-	o	věcech,	jež	nepatří	do	souboru	dostupných	informací.	V	této
kapitole	se	podíváme	na	vlastnosti	známé,	které	do	souboru	dostupných
informací	patří,	a	prozkoumáme	různá	zkreslení,	jež	při	zpracování	takových
informací	vznikají.	O	zmíněném	tématu	toho	lze	napsat	velmi	mnoho,	ale



omezíme	se	jen	na	to,	jak	narativita	zjednodušuje	svět	kolem	nás	a	zasahuje	naše
vnímání	"černých	labutí"	a	nespoutané	neurčitosti.

ROZŠTĚPENÝ	MOZEK

Slídění	po	antilogice	bývá	opojné.	Prvních	pár	měsíců	se	vás	zmocňuje
dráždivý	pocit	-	jako	byste	právě	objevili	nový	svět.	Pak	se	novum	začne
vytrácet	a	vaše	myšlení	se	vrací	zpět	k	normálu.	Svět	je	zase	šedivý	a	nudný	-
dokud	se	opět	nenadchnete	pro	něco	jiného	(případně	dokud	se	vám	nepodaří
přivést	k	nepříčetnosti	další	vědecké	eso).

Jeden	takový	antilogický	případ	jsem	objevil	díky	literatuře	o	lidském
vědomí:	pokud	neteoretizujeme,	je	to,	obvyklému	přesvědčení	navzdory,
vědomý	čin,	kdežto	spřádání	teorií	může	být	aktivita	nevědomá,	něco	jako
základní	nastavení.	K	tomu,	abychom	se	na	fakta	soustředili,	zapamatovali	si	je	a
současně	se	zdrželi	úsudků	a	odolali	touze	je	okamžitě	začít	vysvětlovat,	musíme
vyvinout	nezanedbatelné	úsilí.	A	tuto	chorobnou	touhu	teoretizovat	dokážeme
jen	zřídkakdy	kontrolovat:	je	z	větší	části	podmíněná	anatomicky,	je	součástí
naší	biologie,	a	bojujeme-li	s	ní,	bojujeme	i	se	sebou	samými.

Zásada	starověkých	skeptiků,	podle	níž	bychom	měli	svůj	úsudek	pozdržet,
je	tedy	v	rozporu	s	lidskou	přirozeností.	Řeči	bývají	laciné	a	s	filozofickými
radami	bývá	potíž,	což	blíže	rozebereme	ve	třinácté	kapitole.

Zkuste	jednat	jako	praví	skeptikové,	kteří	si	cení	vlastních	interpretací,	a
zanedlouho	vyhasnete.

Zároveň	se	vám	dostane	ponížení	za	to,	že	odoláte	pokušení	teoretizovat.
(Existují	triky,	jimiž	se	lze	dobrat	ke	skutečnému	skepticismu,	lépe	však	jít	zadní
branou	než	se	snažit	vzít	sám	sebe	čelním	útokem.)	Vidět	věci	v	jejich	syrové
formě,	bez	jisté	formy	interpretace,	nám	znemožňuje	již	sama	anatomická
podstata	lidského	mozku.	To,	že	interpretujeme,	si	přitom	ani	nemusíme	pokaždé
uvědomovat.

Dodatečná	racionalizace.	Psychologové	provedli	pokus,	ve	kterém	si	měly
ženy	ze	dvanácti	párů	nylonových	punčoch	vybrat	ty,	které	se	jim	líbily	nejvíce.
Výzkumníci	se	jich	posléze	vyptávali,	jaké	důvody	je	při	výběru	vedly.	Ženy
odpovídaly,	že	například	textura,	"pocit",	barva	atd.	Ve	skutečnosti	však	byly
všechny	punčochy	stejné	a	odpovědi	poskytovaly	jen	dodatečně	vytvořená
vysvětlení	.	Znamená	to	snad,	že	dokážeme	věci	spíše	vysvětlovat	nežli	chápat?
Podívejme	se	na	to.

Slavné	pokusy	na	pacientech	se	syndromem	rozštěpeného	mozku	přinesly
přesvědčivé	fyzické	-	tedy	biologické	-	důkazy,	že	interpretace	dat	probíhá



automaticky.	Zdá	se,	že	disponujeme	jakýmsi	vnitřním	orgánem,	který	dává
světu	kolem	automaticky	smysl	-	není	však	jednoduché	jej	přesně	zaměřit	a
přiblížit.

Podívejme	se,	jak	jej	lze	najít.
Pacienti	se	syndromem	rozštěpeného	mozku	postrádají	spojení	mezi	jeho

pravou	a	levou	stranou,	což	znemožňuje	výměnu	informací	mezi	hemisférami.
Takto	postižení	jedinci	jsou	vzácní	a	pro	výzkumníky	nedocenitelní.	Máme
vlastně	k	dispozici	dvě	rozdílné	osoby	a	můžeme	komunikovat	s	každou	zvlášť;
rozdíly	mezi	oběma	osobnostmi	nám	pak	poskytují	určitá	vodítka	k	tomu,	na	co
se	specializuje	která	hemisféra.	Rozštěpení	mozku	vzniká	obvykle	po
chirurgickém	zákroku	provedeném	kvůli	léčbě	závažné	choroby,	jakou	je
například	těžká	epilepsie;	ne,	lékaři	v	západních	státech	(a	většině	východních)
již	nemohou	lidské	mozky	svévolně	půlit,	dokonce	ani	v	zájmu	vědeckého
poznání.

Nyní	si	představme,	že	osobu	s	rozštěpeným	mozkem	přimějeme,	aby
provedla	určitý	úkon:	zvedla	prst,	zasmála	se	nebo	uchopila	lopatu	-	chceme
zjistit,	jakým	způsobem	posléze	zdůvodní	své	jednání	(ve	skutečnosti	víme,	že
kromě	naší	vlastní	manipulace	žádný	takový	důvod	neexistuje).	Pokud	zadáte
pravé	hemisféře,	která	je	v	tomto	případě	od	levé	izolována,	aby	daný	úkon
provedla,	a	od	levé	si	vyžádáte	vysvětlení,	pacient	vždy	nějakou	interpretaci
poskytne:	"Ukazoval	jsem	na	strop,	abych...",	"Viděl	jsem	něco	zajímavého	na
zdi",	a	zeptáte-li	se	autora	této	knihy,	spustí	své	obvyklé	"protože	pocházím	z
řeckého	pravoslavného	města	Amijún	v	severním	Libanonu..."

Pokud	to	však	uděláte	naopak,	tedy	požádáte	izolovanou	levou	hemisféru,
aby	úkon	provedla,	a	pravou,	aby	jej	vysvětlila,	uslyšíte	pouze:	"Nevím."

Právě	v	levé	hemisféře	sídlí	převážná	část	centra	jazyka	a	dedukce.	Varuji
však	vědychtivé	čtenáře	před	pokusy	o	sestavení	neurální	mapy;	snažím	se	jen
ukázat,	že	lidská	tendence	k	hledání	kauzality	má	biologický	základ,	nikoliv	kde
přesně	v	mozku	sídlí.	Existuje	dostatek	důvodů,	abychom	se	na	všechna	pop-
vědecká	klišé	o	"pravé	a	levé	straně	mozku"	dívali	s	velkým	podezřením.
Představa,	že	levá	hemisféra	řídí	náš	jazyk,	nemusí	být	zcela	přesná:	blíže
skutečnosti	spíše	bude,	že	v	ní	sídlí	interpretační	struktury,	a	tato	hemisféra	tedy
může	ovlivňovat	jen	strukturálně	interpretační	stránku	jazyka.	Další	rozdíl	pak
vyplývá	z	toho,	že	pravá	hemisféra	zpracovává	nové	informace.	Vnímá	spíše
paralelně,	vidí	celek	(obecný	koncept,	les),	zatímco	levou	hemisféru	zajímají
spíše	stromy,	vnímá	sériově.

Abychom	si	ilustrovali	naši	biologickou	závislost	na	příbězích,	vyzkoušejme
si	následující	experiment.	Nejdříve	si	přečtěte	toto	přísloví:



LEPŠÍ	
VRABEC	V	HRSTI	

NEŽLI
HOLUB	NA	STŘEŠE

Všimli	jste	si	něčeho	zvláštního?	Zkuste	to	znovu.{28}
Alan	Snyder,	odborník	na	problematiku	lidského	mozku	působící	v	Sydney,

učinil	následující	objev:	pokud	zablokujete	levou	hemisféru	pravoruké	osoby
(technicky	toho	dosáhnete	zavedením	nízkofrekvenčních	magnetických	pulsů	do
frontálních	a	temporálních	laloků	této	hemisféry),	zlepšíte	tím	četnost	správných
přečtení	výše	uvedené	věty.	Lidský	sklon	k	utváření	nějakého	smyslu	či
konceptu	totiž	blokuje	vnímání	detailů	-	právě	proto,	abychom	si	utvořili
celkovou	představu.	Když	však	levou	hemisféru	vyřadíte	z	provozu,	lidé	vnímají
o	poznání	realističtěji	-	dokážou	například	lépe	a	věrněji	kreslit.	Mozek	je	náhle
schopen	lépe	vnímat	objekty	samotné,	bez	teorií,	předsudků	a	sklonu	k
narativitě.

Proč	je	vyhnout	se	interpretaci	tak	obtížné?	Klíčem	je	to,	že	-	jak	jsme	již
viděli	u	italského	profesora	-	mozkové	pochody	často	probíhají	bez	našeho
vědomí.	Při	interpretaci	tak	mozek	funguje	v	zásadě	stejně	jako	při	aktivitách,
které	považujeme	za	automatické	a	mimo	kontrolu	naší	vůle,	například	dýchání.

Proč	nás	neteoretizování	stojí	mnohem	více	energie	než	opak?	Především	je
pro	nás	celá	tato	aktivita	tak	trochu	neuchopitelná.	Jak	již	bylo	řečeno,	probíhá	z
větší	části	mimo	naše	vědomí;	jak	se	bránit,	nemáte-li	ani	tušení	o	tom,	že
úsudky	činíte,	a	nechcete-li	být	neustále	ve	střehu?	A	máte-li	být	neustále	ve
střehu,	neunaví	vás	to?	Vyzkoušejte	si	to	někdy	odpoledne,	a	uvidíte.

Trocha	dopaminu	navíc
Vedle	zmíněného	tlumočníka	z	levé	poloviny	hlavy	máme	díky	rostoucímu

chápání	role	neurotransmiterů	-
chemických	látek,	o	nichž	se	domníváme,	že	v	mozku	přenášejí	signály	-	i

další	svědectví,	že	hledání	struktur	je	v	nás	hluboce	zakořeněno.	Zdá	se,	že	naše
vnímání	struktur	sílí	v	závislosti	na	rostoucí	koncentraci	dopaminu.	Tato
chemická	látka	řídí	i	naše	nálady	a	v	mozku	funguje	jako	vnitřní	odměňovací
systém	(nepřekvapí,	že	u	praváka	ji	nalezneme	ve	vyšší	koncentraci	právě	v	levé
hemisféře).	Vyšší	koncentrace	dopaminu	patrně	také	snižuje	míru	skepse	a
způsobuje,	že	jsme	náchylnější	k	hledání	struktur;	zdá	se,	že	injekce	L-DOPA,
látky,	která	se	používá	k	léčení	pacientů	s	Parkinsonovou	chorobou,	stimuluje
právě	tento	typ	mozkové	aktivity;	a	naopak,	zdržet	se	předčasných	závěrů	je	pod
jejím	vlivem	obtížnější.



Píchnete-li	někomu	injekci	L-DOPA,	stane	se	náhle	velmi	snadným	terčem
všemožných	podvodů	typu	astrologie,	pověr,	ekonomie	a	věštění	z	tarotových
karet.

Právě	ve	chvíli,	kdy	píšu	tyto	řádky,	probírají	média	aktuální	soudní	spor:
jistý	pacient	žaluje	svého	lékaře	a	požaduje	po	něm	více	než	200	000	dolarů,	jež
údajně	prohrál	po	kasinech.	Podle	vlastního	tvrzení	se	dopouštěl	nezřízeného
sázení	pod	vlivem	léků,	které	mu	dotyčný	lékař	předepsal.	Ukazuje	se,	že	jedním
z	vedlejších	účinků	používání	L-DOPA	je,	že	malá,	avšak	statisticky	významná
část	pacientů	propadne	závislosti	na	hazardu.	Protože	je	takový	hazard	spojen	s
tím,	že	pacienti	spatřují	jasné	struktury	v	číslech	zcela	náhodných,	demonstruje
popsaný	případ	vztah	mezi	poznáním	a	nahodilostí.	Ilustruje	také,	že	některé	z
aspektů	takzvaného	"poznání"	(já	ho	nazývám	narativita)	jsou	ve	skutečnosti
neduhy.

Opět	čtenáře	varuji:	nejde	mi	o	to,	že	důvodem	přehnané	interpretace	faktů	je
právě	dopamin.	Chci	spíše	poukázat	na	to,	že	naše	přehnaná	interpretace
koreluje	s	jistým	neurálním	a	fyzickým	mechanismem	a	že	lidská	mysl	je	z	velké
části	rukojmím	naší	fyzické	schránky.	Mysl	je	jako	vězeň,	zajatec	vlastní
biologie	-	nepodaří-li	se	nám	chytře	utéci.	Zdůrazňuji	právě	fakt,	že	nad	svými
úsudky	nemáme	kontrolu.

Možná	že	zítra	někdo	objeví	jinou	organickou	či	chemickou	podstatu	našeho
vnímání	struktur	nebo	vyvrátí	to,	co	jsem	napsal	o	interpretující	levé	hemisféře,
a	ukáže,	že	roli	hraje	nějaká	jiná,	komplexnější	struktura;	stále	však	bude	platit,
že	naše	vnímání	příčinných	souvislostí	má	biologický	základ.

Pravidlo	Andreje	Nikolajeviče
Pro	náš	sklon	k	narativitě	existuje	i	další,	ještě	hlubší	důvod,	který	však

nemá	s	psychologií	nic	společného.	Týká	se	vlivu	uspořádání	informace	na	její
skladování	a	vyhledávání	v	jakémkoliv	systému	a	zasluhuje	podrobnější
vysvětlení	-	z	důvodů,	jež	považuji	za	ústřední	problém	teorií	pravděpodobnosti
a	informace.

První	problém	je,	že	obstarat	si	informaci	je	nákladné.
Druhý	představuje	skutečnost,	že	nákladné	je	rovněž	skladování	informace	-

podobně	jako	údržba	newyorské	nemovitosti.	Čím	je	série	slov	nebo	symbolů
uspořádanější,	strukturovanější,	méně	náhodná	a	více	narativní,	tím	snadněji	tuto
sérii	uchováme	v	mysli,	případně	zapíšeme	do	knihy,	aby	si	ji	jednoho	dne
mohla	přečíst	naše	vnoučata.

A	do	třetice,	nákladné	je	i	s	informací	manipulovat	a	znovu	ji	vyvolávat.
Uvážíme-li	počet	mozkových	buněk	(více	než	sto	miliard),	máme	k	dispozici
poměrně	rozsáhlou	knihovnu,	obtíže	tedy	pravděpodobně	nevyplývají	z



omezených	skladovacích	prostor,	ale	spíše	z	problematické	katalogizace	dat.
Vaše	vědomá	neboli	pracovní	paměť,	ta,	kterou	používáte	k	přečtení	a	pochopení
těchto	řádek,	je	v	porovnání	se	skladištěm	již	o	nezanedbatelný	kus	menší.	Stačí
si	uvědomit,	jaké	obtíže	má	tato	paměť	s	udržením	delšího	než	sedmimístného
telefonního	čísla.	Trochu	tyto	metafory	pozměňme	a	představme	si	naše	vědomí
jako	stůl	v	knihovně;	nezávisle	na	množství	dostupných	svazků,	které	knihovna
skladuje,	představuje	kapacita	takového	stolu	základní	procesní	limit.	K	tomu,
abychom	mohli	vědomě	pracovat,	je	tedy	nezbytná	určitá	komprese.

Představte	si,	že	seskupíte	slova	tak,	aby	dala	dohromady	pětisetstránkovou
knihu.	Půjde-li	o	slova	náhodná,	vybraná	ze	slovníku	podle	nepředvídatelného
klíče,	nebudete	takovou	knihu	schopni	shrnout,	případně	redukovat	její	rozměry,
aniž	byste	z	ní	vynechali	podstatnou	část.	Abyste	si	při	své	příští	cestě	na	Sibiř	s
sebou	mohli	vzít	přesné	sdělení	obsažené	v	jejích	100	000	slovech,	budete	je
potřebovat	všechna.	A	nyní	si	představte	opak,	knihu,	která	obsahuje	pouze
opakování	následující	věty:	"Generální	ředitel	[doplňte	název	vaší	firmy]	je
šťastlivec,	který	byl	náhodou	v	pravý	čas	na	pravém	místě,	veškeré	úspěchy	však
přisuzuje	sám	sobě	a	podíl	štěstěny	zcela	ignoruje",	desetkrát	na	každé	z	pěti	set
stran.	Jak	jsem	právě	předvedl,	100	000	slov	takové	knihy	lze	naprosto	věrně
komprimovat	do	pouhých	pětadvaceti	a	z	tohoto	jádra	ji	zcela	věrně
reprodukovat.	Hledáte-li	v	sériích	struktury	a	logiku,	nepotřebujete	si	je
pamatovat	celé.	Stačí	si	zapamatovat	strukturu.	A	jak	je	ze	zmíněného	případu
patrné,	struktura	je	zjevně	kompaktnější	než	surová	informace.	Knihu	otevřete	a
najdete	pravidlo.	Na	podobném	základě	definoval	stupně	nahodilosti	slavný
statistik	Andrej	Nikolajevič	Kolmogorov	-	říká	se	jim	Kolmogorovova	složitost.

My,	primáti	rodu	Homo,	po	pravidlech	prahneme,	protože	redukce	počtu
rozměrů	je	nutná	u	každé	věci,	kterou	potřebujeme	dostat	(či	přímo	natlačit)	do
hlavy.	Čím	je	určitá	informace	nahodilejší,	tím	je	i	objemnější	a	vícerozměrnější
a	tím	obtížnější	je	ji	shrnout.	Čím	více	sumarizujeme,	tím	silněji	do	věci	vnášíme
řád	a	redukujeme	nahodilost.	Ke	zjednodušování	i	k	přesvědčení,	že	svět	je	méně
náhodný,	než	je	tomu	ve	skutečnosti,	nás	tedy	vede	tatáž	okolnost.

A	právě	během	procesu	tohoto	zjednodušení	opomíjíme	"černé	labutě".	Jak
umělecké,	tak	i	vědecké	snažení	vyvstává	z	naší	potřeby	snížit	počet	rozměrů	a
vnést	do	věcí	řád.	Představte	si	svět	kolem	sebe	s	jeho	biliony	detailů.	Pokusíte-
li	se	jej	popsat,	nepochybně	pocítíte	silné	pokušení	propojit	svůj	výklad	nějakou
logickou	nití.	Román,	povídka,	mýtus	či	pověst,	všechny	mají	stejný	účel:
ušetřují	nás	komplexity	skutečného	světa	a	zaštiťují	před	nahodilostí.	Mýtus
propůjčuje	neuspořádanému	vnímání	a	"chaosu	lidské	zkušenosti"	řád.	{29}

Dodejme,	že	pocit	ztráty	kontroly	nad	schopností	dávat	prostředí	kolem	sebe
nějaký	smysl	bývá	spojen	s	mnoha	závažnými	psychickými	chorobami.	I	zde	nás



opět	ovlivňuje	platónství.	Naprosto	tatáž	touha	po	nalezení	řádu	se	-	což	je
zajímavé	-	uplatňuje	i	ve	vědeckém	bádání;	věda	si	však	na	rozdíl	od	umění
klade	za	cíl	nalézt	pravdu,	nikoli	to,	abychom	se	díky	ní	cítili	lépe	a	měli	pocit,
že	věci	kolem	nás	jsou	nějakým	způsobem	uspořádány.	Máme	sklon	užívat
poznání	jako	terapii.

Která	smrt	je	lepší?
Abychom	porozuměli	síle	narativních	struktur,	srovnejme	výrok	"Zemřel

král	a	zemřela	královna"	s	větou	"Král	zemřel,	načež	žalem	zemřela	i	královna".
Tento	příklad,	s	nímž	přišel	romanopisec	E.	M.	Forster,	poukazuje	na	zřejmý
rozdíl	mezi	pouhou	posloupností	faktů	a	tím,	co	už	utváří	děj,	příběh.	Všimněte
si,	v	čem	je	háček:	ačkoliv	je	ve	druhém	výroku	informace	navíc,	jako	u	celku
jsme	u	něj	efektivně	redukovali	počet	rozměrů.	Druhá	věta	je	svým	způsobem
mnohem	snadněji	zapamatovatelná	-	namísto	dvou	informací	máme	nyní	pouze
jednu.	Protože	si	ji	zapamatujeme	s	menším	úsilím,	můžeme	ji	v	takovém	balení
také	lépe	prodat.	To	je	v	kostce	definice	i	funkce	narativity.

Chcete-li	ilustraci	toho,	jak	nás	může	narativita	dovést	k	chybnému	odhadu
pravděpodobnosti,	proveďte	následující	pokus.	Dejte	někomu	na	chvíli	číst
dobře	napsanou	detektivku,	dejme	tomu	od	Agathy	Christie,	s	množstvím
postav,	jež	můžeme	všechny	považovat	za	potenciální	pachatele.	Pak	čtenáře
požádejte,	ať	u	každé	postavy	uvede,	s	jakou	pravděpodobností	považuje	za
vraha	právě	ji.	Pokud	si	náhodou	nebude	psát	procenta	na	papír,	aby	se	držel
přesných	čísel,	měl	by	součet	sahat	vysoko	nad	sto	procent	(a	u	opravdu	dobrých
románů	přes	dvě	stě).	Čím	lepší	spisovatel,	tím	vyšší	celkové	číslo	bude.

HLEDÁNÍ	NE	TAK	DOCELA	ZTRACENÉHO	ČASU

Naše	sklony	vnímat	-	přesněji	řečeno	zavádět	-	narativní	struktury	a
kauzalitu	jsou	symptomem	téže	choroby:	redukce	počtu	rozměrů.	Narativita,
podobně	jako	kauzalita,	má	navíc	i	chronologickou	dimenzi	a	vede	nás	k	tomu,
abychom	si	uvědomovali	plynutí	času.	Obě	pohánějí	čas	jedním	směrem.

Paměť	a	časová	šipka	se	nám	však	mohou	poplést.	To,	jak	si	minulé	události
pamatujeme,	může	závažně	ovlivnit	právě	narativita:	snadněji	si	do	paměti
uložíme	fakta,	která	do	narativní	struktury	zapadají,	zatímco	ta,	jež	v	ní	zdánlivě
nehrají	žádnou	roli,	pomineme.	Kdykoliv	se	snažíme	vybavit	si	nějakou	událost,
vždy	už	v	tu	chvíli	víme,	jaké	další	děje	následovaly.	A	řešíme-li	nějaký
problém,	je	naprosto	nemožné	tuto	mladší	informaci	ignorovat.	Prostá
neschopnost	pamatovat	si	místo	rekonstruovaného	skutečný	sled	událostí	pak



způsobuje,	že	se	nám	historie	zpětně	jeví	jako	daleko	vysvětlitelnější,	než	byla	-
nebo	je	-	ve	skutečnosti.

Zažité	přesvědčení	nás	učí,	že	lidská	paměť	je	cosi	jako	sériové	nahrávací
zařízení	podobné	počítačové	disketě.	Díky	síle	dodatečné	informace	však	není
naše	paměť	statická,	nýbrž	dynamická,	jako	papír,	na	nějž	budou	psány	stále
nové	a	nové	texty,	případně	další	verze	týchž	textů.	(Když	Charles	Baudelaire
přirovnal	lidskou	paměť	k	palimpsestu,	tedy	pergamenu,	na	který	lze	po	smazání
starších	textů	znovu	psát,	prokázal	pozoruhodný	postřeh.)	Paměť	pracuje	spíše
jako	samoobslužný,	dynamický	a	revidující	se	mechanismus:	nepamatujete	si
událost	samotnou,	ale	svou	poslední	vzpomínku	na	ni,	a	příběh	se	tak	při	každé
další	vzpomínce	mění.

Vzpomínky	tedy	oživujeme	pomocí	kauzálních	nitek	a	nevědomky	a
nedobrovolně	je	přitom	revidujeme.	Minulé	události	vykládáme	v	neustále
nových	a	nových	verzích,	vždy	ve	světle	dalších	událostí,	o	nichž	se	domníváme,
že	dávají	v	souvislosti	s	původní	událostí	smysl.

Paměť	-	prostřednictvím	procesu	zvaného	reverberace	-	koresponduje	s
posílenými	nervovými	spojeními,	vzniklými	díky	zvýšené	aktivitě	v	určité
oblasti	mozku:	čím	více	aktivity,	tím	jasnější	vzpomínka	je.	Ačkoliv	často
věříme,	že	je	naše	paměť	konstantní,	pevný	a	propojený	systém,	jsme	daleko	od
pravdy.	To,	co	nám	na	základě	později	získané	informace	dává	větší	smysl,	si
budeme	vždy	pamatovat	živěji.	Některé	ze	vzpomínek	si	navíc	uměle	vytváříme,
což	představuje	velký	problém	v	soudnictví:	jak	se	ukázalo,	mnoho	lidí	si	díky
vyslechnutým	teoriím	dokáže	vymyslet	historky	o	tom,	jak	byli	v	dětství
zneužíváni.

Příběh	šílencův
Existuje	až	příliš	mnoho	způsobů,	jak	interpretovat	minulé	události	ve	vlastní

prospěch.
Vezměme	například	chování	paranoidních	lidí.	Měl	jsem	to	štěstí

spolupracovat	s	kolegou	trpícím	skrytou	paranoiou,	která	vyplouvala	na	povrch
jen	příležitostně.	Pokud	je	taková	osoba	vysoce	inteligentní,	může	vás	ohromit
neuvěřitelnou,	přesto	však	zcela	věrohodnou	interpretací	i	té	nejnevinnější
poznámky.	Vyslovíte-li	před	takovým	člověkem	v	souvislosti	s	neutěšeným
stavem	světa	větu:	"Bojím	se,	že...",	může	ji	vzít	doslova	a	propadnout	záchvatu
strachu.	Jedinec	postižený	podobnou	poruchou	je	schopen	vytvořit	z
nejnevýznamnějších	detailů	podrobnou	teorii	o	příčinách	spiknutí,	jež	se	proti
němu	chystá.	Pokud	takových	osob	shromáždíte	dejme	tomu	deset,	přičemž
všechny	se	budou	nacházet	ve	stadiu	epizodického	poblouznění,	dočkáte	se
stejného	počtu	různých	a	současně	koherentních	interpretací	téže	události.



Když	mi	bylo	přibližně	sedm	let,	ukázala	nám	naše	učitelka	reprodukci
malby	středověké	hostiny,	již	uspořádal	pro	francouzskou	chudinu	jakýsi
blahosklonný	král.	Její	účastníci	na	ní	byli	zpodobeni,	jak	zvedají	misky	s
polévkou	ke	rtům.	Na	učitelčinu	otázku,	proč	mají	nos	až	v	misce,	jsem
odpověděl:	"Protože	je	nikdo	nenaučil	slušnému	chování."

"Špatně,"	pravila	učitelka,	"je	to	proto,	že	mají	hlad."	Cítil	jsem	se	hloupě,
protože	takové	vysvětlení	mě	nenapadlo,	ale	nechápal	jsem,	proč	by	mělo	být
pravděpodobnější	než	to	moje,	případně	proč	by	nemohla	být	chybná	obě
(skutečným	důvodem	zřejmě	bylo,	že	užívání	příboru	nebylo	ve	středověku
zdaleka	obvyklé).

Kromě	různých	zkreslení	našeho	vnímání	vězí	problém	i	v	logice	jako
takové.	Jak	je	možné	nemít	nejmenší	tušení,	oč	běží,	a	přesto	dospět	ke	zcela
věrohodným	a	koherentním	názorům,	jež	jsou	v	souladu	s	pozorováním	i	všemi
logickými	pravidly?	Uvědomme	si,	že	na	základě	týchž	údajů	mohou	dvě	osoby
zastávat	naprosto	protichůdná	stanoviska.	Znamená	to	snad,	že	existují	celé
skupiny	možných	vysvětlení	a	že	každé	z	nich	může	být	stejně	platné	a
přesvědčivé?	Nepochybně	ne.	Pro	jevy	či	události	mohou	existovat	miliony
různých	vysvětlení,	ale	to	pravdivé	je	jedinečné,	ať	už	je	v	našich	silách	jej	najít
či	nikoliv.

Logik	W.	V.	Quine	v	jednom	slavném	sporu	ukázal,	že	daným	faktům	vždy
vyhovuje	několik	různých	skupin	logicky	konzistentních	interpretací	a	teorií.
Toto	zjištění	by	nás	mělo	varovat,	že	pouhá	absence	nelogičností	nemusí
dostačovat	k	prokázání	pravdivosti	daného	výkladu.

Quineův	problém	souvisel	s	obtížemi,	které	nacházel	v	překladu	výroků	do
jiných	jazyků	z	prostého	důvodu,	že	jakoukoliv	větu	lze	interpretovat	nekonečně
mnoha	způsoby.	(Všimněme	si,	že	hnidopich	by	snadno	našel	sebenegující
aspekt	v	Quineově	vlastním	textu;	zajímalo	by	mě,	jak	si	Quine	představuje,	že
právě	jeho	tvrzení	uchopíme	bez	nekonečného	interpretačního	rozptylu.)	To	však
neznamená,	že	nemůžeme	mluvit	o	příčinách;	existují	způsoby,	jak	se	klamu
narativity	vyhnout.	Jak?	Stačí	hádat	a	experimentovat,	nebo,	jak	(bohužel)
uvidíme	ve	druhé	části	knihy,	vytvářet	testovatelné	předpovědi.	{30}
Psychologické	experimenty,	které	zde	rozebíráme,	tak	činí:	vyberou	si	populaci	a
provedou	test.	Stejných	výsledků	by	měly	dosáhnout	v	Tennessee,	v	Číně,	a
dokonce	i	ve	Francii.

Narativita	a	terapie
Jestliže	díky	narativitě	vnímáme	minulé	události	jako	předvídatelnější,

očekávanější	a	méně	náhodné	než	ve	skutečnosti,	měli	bychom	ji	být	schopni
využít	jako	terapii	proti	některým	ranám,	které	nám	nahodilost	uštědřuje.



Dejme	tomu,	že	ve	vás	nějaký	nepříjemný	zážitek,	například	autonehoda,	za
niž	cítíte	nepřímou	zodpovědnost,	zanechá	dlouhotrvající	pachuť.	Mučí	vás
představa,	že	jste	zavinili	zranění	spolujezdců,	a	neustále	myslíte	na	to,	že	jste
mohli	nehodě	zabránit.

V	hlavě	si	přehráváte	alternativní	scénáře,	které	vyrůstají	z	hlavního	kmene
jako	větve:	neprobudit	se	o	tři	minuty	později	než	obvykle,	nehodě	byste	se
vyhnuli.	Ač	jste	své	spolujezdce	nezranili	záměrně,	máte	plnou	hlavu	výčitek	a
viny.	Lidé	v	profesích	vystavených	vysoké	míře	náhody	(například	v	oblasti
finančních	trhů)	mohou	obdržet	zvlášť	vysokou	dávku	tohoto	jedu	v	podobě
pohledu	do	minulosti:	měl	jsem	prodat	své	portfolio,	když	bylo	na	maximu;
kdybych	koupil	ty	akcie	před	lety,	když	byly	za	hubičku,	vozil	bych	se	teď	v
růžovém	kabrioletu,	a	tak	dále	podle	libosti.	Přistupujete-li	k	věcem	s	určitou
profesionální	ctí,	cítíte,	že	jste	ve	chvíli,	kdy	jste	nezvládli	pro	své	investory
nakoupit	ekvivalent	vítězného	losu,	"udělali	chybu",	případně	že	"k	chybám
došlo",	a	máte	potřebu	se	omluvit	za	svou	"lehkomyslnou"	investiční	strategii
(tedy	za	to,	co	se	jako	lehkomyslné	jednání	jeví	retrospektivně).

Jak	se	těchto	úporně	dotírajících	výčitek	zbavit?	Nesnažte	se	takové
myšlenky	vědomě	potlačit:	téměř	jistě	se	to	obrátí	proti	vám.	Vhodnějším
řešením	bude,	začnete-li	na	celou	událost	pohlížet	tak,	aby	se	jevila	jako
nevyhnutelnější.	Stalo	se	prostě,	co	se	mělo	stát,	a	nemá	smysl	plakat	nad
rozlitým	mlékem.

Jak	toho	dosáhnout?	Pomocí	narativity.	Vyšetříte-li	si	denně	čtvrt	hodiny,
abyste	si	své	potíže	zapsali,	vyrovnáte	se	s	tím,	co	vás	postihlo,	nepochybně
lépe.	Budete	se	cítit	méně	provinile,	že	jste	se	určitým	událostem	nevyhnuli,	a
pocítíte	za	ně	i	méně	zodpovědnosti.	Bude	vám	připadat,	že	jim	zkrátka	bylo
souzeno	se	stát.

Pracujete-li	v	oblasti	s	vysokým	podílem	nahodilosti,	pod	vlivem	nekonečné
kritiky	od	generálů	po	bitvě	pravděpodobně	časem	pocítíte	jisté	vyhoření.	Psaní
deníku	je	to	nejmenší,	co	pro	sebe	v	takových	podmínkách	můžete	udělat.

OMYL,	LEČ	NAPROSTO	PŘESNÝ

K	abstraktnu	chováme	zničující	nechuť.
V	den	dopadení	Saddáma	Husajna	v	prosinci	2003	vydaly	ve	13.01

Bloomberg	News	bleskovou	zprávu:	CENY	STÁTNÍCH	DLUHOPISŮ	USA
STOUPAJÍ;	HUSAJNOVO	ZAJETÍ	MOŽNÁ

NEPOVEDE	K	POTLAČENÍ	TERORISMU.
Kdykoliv	na	trhu	nastane	pohyb,	média	se	cítí	povinována	to	nějak



"zdůvodnit".	O	půl	hodiny	později	však	bylo	třeba	přijít	se	zprávou	novou.	Poté
co	ceny	dluhopisů	začaly	opět	klesat	(mění	se	neustále,	takže	na	tom	nebylo	nic
zvláštního),	Bloomberg	News	předložily	opět	důvod:	zajetí	Saddáma	Husajna
(ano,	téhož	Saddáma).	Ve	13:31	oznámily:	CENY	STÁTNÍCH	DLUHOPISŮ
USA	KLESAJÍ;	DOPADENÍ	SADDÁMA	HUSAJNA	ZVYŠUJE
PŘITAŽLIVOST	RIZIKOVÝCH	INVESTIC.

Totéž	dopadení	tak	posloužilo	k	vysvětlení	dvou	naprosto	protikladných
jevů.	Je	zřejmé,	že	to	nedává	smysl,	neboť	zmíněné	dvě	skutečnosti	spolu
nemohou	souviset.

Odebírají	se	snad	novináři	každého	rána	na	ošetřovnu,	aby	si	dopřáli	svou
každodenní	dopaminovou	injekci	a	posílili	tak	své	narativní	schopnosti?
(Vtipnou	shodou	okolností	má	dopamin	stejný	slovní	základ	jako	doping.)

Podobné	věci	se	dějí	ustavičně:	abychom	zprávy	nějak	strávili	a	skutečnosti
získaly	konkrétnější	formu,	uvede	se	nějaká	příčina.	Prohraje-li	kandidát	volby,
brzy	se	dozvíte,	proč	jsou	voliči	nespokojení.

Poslouží	jakýkoliv	uchopitelný	důvod.	Média	se	svými	armádami	ověřovačů
by	se	přetrhla,	jen	aby	byl	celý	proces	náležitě	"důkladný".	Budí	to	dojem,	jako
by	si	přála	se	s	nekonečnou	přesností	mýlit	(místo	aby	raději	měla	po
bajkařském	způsobu	přibližně	pravdu).

Všimněte	si,	že	nemáte-li	o	osobě,	kterou	jste	potkali,	žádné	jiné	informace,
máte	sklony	uchýlit	se	k	její	národnosti	a	sociálnímu	zařazení	(jak	to	v	mém
případě	udělal	italský	profesor),	jako	by	šlo	o	ty	nejzásadnější	vlastnosti.	Ptáte
se,	jak	vím,	že	je	takový	poukaz	na	národnostní	a	společenský	kontext	chybný?
Empiricky	jsem	si	to	ověřil:	pátral	jsem,	kolik	traderů,	kteří	pocházejí	ze
stejného	prostředí	jako	já	a	zažili	tutéž	válku,	se	stalo	skeptickými	empiriky.
Mezi	šestadvaceti	jsem	nenašel	ani	jediného.

Poukazování	na	národnost	vám	ovšem	pomůže	úspěšně	vytvořit	příběh	a
nasytí	lidskou	touhu	po	nalezení	příčin.	Je	to	cosi	na	způsob	skládky,	kde	je
možné	nalézt	vysvětlení	pro	cokoliv,	dokud	se	někde	nevyštrachá	jiné	a
očividnější	(například	evoluční	argument,	který	"dává	smysl").	Fikcemi	o
"národní	identitě",	které	si	vytvořili,	obluzují	lidé	dokonce	i	sami	sebe.	Jak
doložila	průlomová	studie	publikovaná	v	časopisu	Science,	na	níž	se	podílelo
šedesát	pět	autorů,	jde	přitom	o	smyšlenku,	která	nemá	se	skutečností	nic
společného.	("Národní	rysy"	nám	mohou	skvěle	posloužit	ve	filmech	nebo
pomoci	ve	válce,	ale	jsou	to	pouhé	platónské	konstrukce	bez	empirické	platnosti;
navzdory	tomu	věří	-	samozřejmě	mylně	-	například	Angličané	i	Neangličané	v
anglickou	"národní	povahu".)	Empiricky	mnohem	spolehlivějším	vodítkem	než
národnost	je	při	předvídání	lidského	chování	například	pohlaví,	sociální	třída	a
povolání	(Švéd	se	podobá	více	Haiťanovi	než	své	krajance;	peruánský	filozof	má



blíže	k	filozofovi	ze	Skotska	než	k	peruánskému	domovníkovi,	atd.).
Vinu	za	horečné	hledání	příčin	je	však	třeba	klást	nikoli	novinářům,	nýbrž

jejich	publiku.	Za	sérii	nudných	abstraktních	statistik,	budících	vzpomínky	na
uspávající	vysokoškolské	přednášky,	by	nebyl	nikdo	ochoten	dát	ani	dolar.
Chceme	slyšet	příběhy,	na	čemž	není	nic	špatného	-	jen	bychom	si	měli
důkladněji	ověřovat,	zda	takový	příběh	realitu	citelně	nezkresluje.	Není	možné,
že	pravdu	odhaluje	spíše	fikce,	zatímco	psaní	o	skutečných	událostech	je
bezpečným	útočištěm	lhářů?	Že	pohádky	a	příběhy	se	pravdě	blíží	více	než
důkladně	ověřené	zprávy	televize	ABC?	Stačí	si	uvědomit,	že	noviny	sice	usilují
o	nezpochybnitelná	fakta,	ale	posléze	do	nich	vpletou	narativní	strukturu	a
vytvoří	tak	iluzi	kauzality	(a	důkladné	znalosti).	Své	zaměstnance	najímají	kvůli
ověřování	faktů,	nikoliv	kvůli	kontrole	intelektuální	poctivosti.	Bohužel.

Netřeba	však	ukazovat	jen	na	žurnalisty.	Akademici,	kteří	se	věnují
narativním	oborům,	činí	totéž,	jen	to	zahalí	formálním	jazykem	-	přistihneme	je
při	tom	v	desáté	kapitole,	jež	pojednává	o	prognostice.

Kromě	toho,	že	nás	zásobují	narativitou	a	kauzalitou,	nám	žurnalisté	a
veřejní	rádobyintelektuálové	svět	nijak	nezjednodušují.	Naopak,	v	jejich	podání
je	téměř	vždy	daleko	komplikovanější	než	ve	skutečnosti.	Až	po	vás	budou
příště	chtít,	abyste	s	nimi	diskutovali	o	světovém	dění,	vymluvte	se	na	neznalost
a	vytaste	se	s	argumenty	zpochybňujícími	viditelnost	bezprostřední	příčiny,	jež
jsem	vám	nabídl	na	začátku	této	kapitoly.	Řeknou	vám,	že	o	tom	"moc
přemýšlíte"	nebo	že	to	"příliš	komplikujete".	Přitom	jim	v	tu	chvíli	nebudete
říkat	nic	jiného,	než	že	zkrátka	nevíte!

Vášně	prostá	věda
Pokud	jste	se	domnívali,	že	věda	je	záležitostí	abstraktní,	zcela	prostou

zkreslení	a	senzacechtivosti,	musím	vás	zklamat.	Empiričtí	badatelé	nalezli
doklady	o	tom,	že	ani	vědci	nejsou	vůči	narativitě	imunní;	naopak,	i	oni	mnohdy
kladou	důraz	spíše	na	tituly	článků	a	"sexy"	pointy	než	na	věci	podstatnějšího
rázu.

Jsou	to	koneckonců	také	jen	lidé	a	jediné,	co	jim	získá	pozornost	veřejnosti,
jsou	senzace.	Jistým	druhem	léčby	je	v	tomto	případě	metaanalýza	vědeckých
studií,	při	níž	badatel	projde	veškerou	literaturu,	jež	je	k	danému	tématu	k
dispozici,	včetně	méně	citovaných	článků,	a	pak	vytvoří	syntézu.

O	VĚCECH	SENZAČNÍCH

Podívejme	se	na	to,	jak	narativita	ovlivňuje	naše	chápání	"černých	labutí".



Narativita	a	s	ní	spřízněný	mechanismus,	důraz	na	senzační	fakta,	mohou	s
naším	odhadem	pravděpodobnosti	řádně	zamávat.

Výstižně	to	ilustruje	následující	experiment	provedený	Kahnemanem	a
Tverskym,	které	jsem	představil	v	předchozí	kapitole:	subjekty	tohoto	pokusu
byli	lidé,	kteří	se	prognózami	živí.	Výzkumníci	je	požádali,	aby	si	představili
dva	následující	scénáře	a	posléze	odhadli	jejich	pravděpodobnost.

a)	Rozsáhlé	záplavy	v	Americe,	při	kterých	zahyne	více	než	tisíc	lidí.
b)	Zemětřesení	v	Kalifornii,	které	způsobí	masivní	záplavy,	jejichž

následkem	zemře	více	než	tisíc	lidí.
Respondenti	odhadovali,	že	první	událost	bude	méně	pravděpodobná	než

druhá.	Zemětřesení	v	Kalifornii	představuje	příčinu,	již	si	lze	okamžitě
představit,	a	tím	se	u	povodňového	scénáře	zvyšuje	jeho	mentální	přípustnost	-	a
tedy	i	připsaná	pravděpodobnost.

Zeptám-li	se	vás,	kolik	případů	rakoviny	plic	se	ve	vaší	zemi	pravděpodobně
objeví,	uvedete	nějaké	číslo	-	dejme	tomu	půl	milionu.	Kdybych	se	však	místo
toho	dotázal,	kolik	případů	rakoviny	plic	bude	zapříčiněno	kouřením,
pravděpodobně	byste	uvedli	číslo	mnohem	vyšší	(troufám	si	odhadnout,	že
alespoň	dvojnásobně).	Přidáním	odkazu	na	příčinu	se	nám	totiž	věci	náhle	jeví
jako	mnohem	přípustnější,	mnohem	pravděpodobnější.	Rakovina,	jež	je
důsledkem	kouření,	nám	připadá	jako	pravděpodobnější	než	rakovina	bez
uvedené	příčiny:	nespecifikovaná	příčina	je	de	facto	totéž	jako	příčina	žádná.

Vraťme	se	nyní	k	výše	uvedenému	příkladu	popisujícímu	vznik	dějové	linie
od	E.	M.	Forstera,	tentokrát	z	pravděpodobnostního	hlediska.	Který	z	obou
výroků	vám	připadá	pravděpodobnější?

Joe	se	zdál	být	šťastně	ženat.	Zabil	svou	manželku.
Joe	se	zdál	být	šťastně	ženat.	Zabil	svou	manželku,	aby	získal	její	dědictví.
Na	první	pohled	se	nám	jeví	jako	pravděpodobnější	výrok	druhý,	což	je	však

hrubá	logická	chyba,	protože	první	výrok	je	obecnější,	a	může	tedy	zahrnovat
více	příčin	-	zabil	manželku,	protože	se	zbláznil,	protože	jej	podváděla	s
pošťákem	a	lyžařským	instruktorem,	protože	podlehl	přeludu	a	spletl	si	ji	s
finančním	analytikem.

Toto	všechno	může	mít	na	naše	rozhodování	patologický	vliv.	Proč?	Stačí
uvést,	že	-	jak	ukázal	Paul	Slovic	a	jeho	spolupracovníci	-	lidé	spíše	zaplatí	za
speciální	pojištění	proti	důsledkům	teroristického	útoku	než	za	pojištění
obyčejné	(které	mimo	jiné	zahrnuje	i	pojištění	proti	terorismu).

"Černé	labutě",	jež	si	představujeme,	o	nichž	diskutujeme	a	jichž	se
obáváme,	se	nijak	nepodobají	těm,	které	nás	pravděpodobně	čekají.	Jak	si
ukážeme	dále,	lidé	se	obávají	nesprávných	"nepravděpodobných"	událostí.



O	slepotě	vůči	"černým	labutím"
První	otázka	ohledně	paradoxů	ve	vnímání	"černých	labutí"	zní	takto:	je-li

hlavním	tématem	této	knihy	fakt,	že	existenci	"černých	labutí"	ignorujeme,	jak	je
možné,	že	si	některé	z	nich	v	duchu	zveličujeme?

Odpovědí	je,	že	existují	dva	druhy	mimořádných	událostí:	a)	"černé	labutě"
pevně	zahnízděné	v	narativitě,	které	jsou	součástí	dnešního	diskurzu,	a
pravděpodobně	o	nich	uslyšíte	v	televizi;	b)	"černé	labutě",	o	nichž	nikdo
nemluví,	protože	nezapadají	do	žádných	modelů;	takové,	o	kterých	byste	se
styděli	na	veřejnosti	diskutovat,	protože	se	zdají	nepředstavitelné.	Mohu	s
jistotou	tvrdit,	že	je	naprosto	v	souladu	s	lidskou	přirozeností	výskyt	"černých
labutí"	v	prvním	případě	přeceňovat,	zatímco	v	tom	druhém	silně	podceňovat.

Lidé,	kteří	sázejí	v	loterii,	přeceňují	své	šance	na	vítězství	vzhledem	k
obrovskému	zisku,	jejž	si	představují	-	jsou	jím	natolik	zaslepeni,	že	s
pravděpodobností	jedna	ku	tisíci	a	jedna	ku	milionu	zacházejí	víceméně	stejně.

Tuto	tendenci	k	přeceňování	a	naopak	podceňování	"černých	labutí"	většinou
potvrzuje	i	empirický	výzkum.	Kahneman	a	Tversky	původně	ukázali,	že	ve
chvíli,	kdy	s	lidmi	začnete	nepravděpodobnou	událost	probírat	-	kdy	je	na
takovou	možnost	upozorníte	-,	začnou	na	ni	reagovat	přehnaně.	Zeptáte-li	se
například	někoho:	"Jaká	je	pravděpodobnost,	že	zemřeme	při	letecké	nehodě?",
neúměrně	svůj	odhad	navýší.	Slovic	a	jeho	kolegové	ovšem	prozkoumali
strukturu	uzavíraných	pojištění	a	zjistili,	že	právě	při	nákupu	pojištění	lidé	silně
nepravděpodobné	události	pomíjejí.	Badatelé	tento	jev	nazvali	"preference
pojištění	proti	malým,	ale	pravděpodobným	ztrátám"	-	na	úkor	těch	méně
pravděpodobných,	ale	citelnějších.

Po	dlouhých	letech,	během	nichž	jsem	pátral	po	empirických	testech
potvrzujících	náš	despekt	k	abstrakci,	jsem	konečně	v	Izraeli	objevil	dva
badatele,	kteří	tento	druh	experimentů	prováděli.	Greg	Barron	a	Ido	Erev	při
sérii	pokusů	zjistili,	že	osoby	postavené	před	úkol	odhadnout	pravděpodobnost
jistého	jevu	mají	sklon	ji	podcenit,	předpokládá-li	se,	že	bude	malá.	Taháte	-	li	z
nádoby,	v	níž	je	malý	počet	červených	míčků,	zato	však	velký	počet	černých,	a
nemáte	tušení,	jaký	je	jejich	skutečný	poměr,	nejspíše	počet	červených	míčků
podceníte.	Poté	co	se	poměr	dozvíte	-	dejme	tomu,	že	činí	tři	procenta	-,	začnete
si	naopak	při	odhadu	počínat,	jako	by	byl	jejich	počet	vyšší.

Dlouho	jsem	se	podivoval,	jak	dokážeme	s	takovou	krátkozrakostí	přežít	v
prostředí,	které	ani	v	nejmenším	nepřipomíná	Průměrov.	Když	jsem	se	pak
jednoho	dne	zadíval	na	svůj	plnovous,	díky	němuž	vypadám	o	deset	let	starší,	a
přemýšlel	o	potěšení,	jaké	mi	tato	ozdoba	přináší,	uvědomil	jsem	si	následující
věc:	respekt	ke	starším	osobám,	obvyklý	v	mnoha	společnostech,	může	být
jistou	formou	kompenzace	naší	krátkodobé	paměti.	Slovo	senát	pochází	z



latinského	senatus,	"starý,	letitý";	arabské	šajch	označuje	člena	vládnoucí	elity	či
starce.	Starci	jsou	jako	archivy	komplikovaného	induktivního	učení,	plné
informací	o	mimořádných	událostech.	Svými	příběhy	nás	dokážou	vystrašit	-
proto	podléháme	při	pomyšlení	na	specifickou	"černou	labuť"	přílišnému
vzrušení.	Nadchlo	mne,	když	jsem	zjistil,	že	totéž	platí	i	v	živočišné	říši:	jistá
studie	publikovaná	v	Science	dokládá,	že	staré	sloní	samice	zastávají	při
mimořádných	událostech	roli	jakýchsi	nejvyšších	rádců.

Učíme	se	opakováním	-	na	účet	událostí,	jež	se	dosud	nestaly.	Dokud	určitá
neopakovatelná	událost	nenastane,	ignorujeme	ji;	poté	co	nastane,	reagujeme
(alespoň	dočasně)	jejím	přeceňováním.	Dojde-li	k	"černé	labuti"	typu	11.	září
2001,	očekáváme,	že	přijde	znovu,	byť	se	v	tu	chvíli	taková	šance	nejspíše
snížila.	Rádi	přemýšlíme	o	"černých	labutích"	specifických	a	známých,	ačkoliv
samotná	podstata	nahodilosti	spočívá	v	její	abstraktnosti.	Jak	jsem	napsal	v
Prologu,	špatně	si	definujeme	boha.

Ekonom	Hyman	Minsky	se	domnívá,	že	cykly,	v	nichž	v	ekonomice	dochází
k	riskantnímu	chování,	mají	následující	strukturu:	stabilita	a	nepřítomnost	krizí
podněcuje	riskování,	sebeuspokojení	a	sníženou	pozornost	vůči	možným
problémům.	To	otevře	cestu	ke	krizi,	jejímž	důsledkem	jsou	otřesení	lidé,	kteří
se	bojí	dalších	investic.	Je	zvláštní,	že	jak	Minsky	a	ekonomická	škola,	k	níž
patří,	zvaná	postkeynesiánská,	tak	i	jeho	oponenti,	liberální	ekonomové
"rakouské"	školy,	analyzují	situaci	stejně;	první	skupina	však	pro	zjemnění	cyklu
doporučuje	vládní	intervence,	zatímco	druhá	je	přesvědčena,	že	v	podobných
záležitostech	bychom	veřejným	činitelům	neměli	důvěřovat.	Ačkoliv	mezi	sebou
obě	školy	zdánlivě	soupeří,	obě	zdůrazňují	fundamentální	neurčitost,	a	nepatří
tedy	k	hlavnímu	proudu,	jenž	převládá	na	ekonomických	katedrách	(obě	však
mají	dostatek	příznivců	mezi	podnikateli	a	lidmi	mimo	akademickou	sféru).
Jejich	důraz	na	fundamentální	neurčitost	bezpochyby	obtěžuje	všechny	zaryté
platonizátory.

Pravděpodobnostní	testy,	jež	jsem	v	této	sekci	popsal,	jsou	důležité;
dokládají,	jak	snadno	na	nás	zapůsobí	u	"černých	labutí"	jejich	vzácnost,	ale
nikoliv	už	role,	kterou	jako	celek	hrají,	jejich	dopad.

V	jedné	předběžné	studii	jsme	společně	s	Danem	Goldsteinem	zahrnuli
studenty	Londýnské	obchodní	školy	příklady	ze	dvou	různých	domén	-
Průměrova	a	Extrémova.	Zvolili	jsme	tělesnou	hmotnost,	výšku	a	návštěvnost
různých	internetových	stránek.	Pokud	měli	studenti	odhadnout	roli
mimořádných	událostí	v	prostředí	průměrovského	typu,	vedli	si	dobře.	Když
však	došlo	na	proměnné,	které	do	Průměrova	nepatří,	intuice	je	zklamala	a
ukázala,	že	v	intuitivním	poměřování	celkového	dopadu	nepravděpodobných
případů	(například	v	odhadu	podílu	bestselleru	na	celkovém	prodeji	knih)	ve



skutečnosti	příliš	zdatní	nejsme.	V	jednom	z	experimentů	studenti	odhadli	dopad
vzácného	případu	jako	třiatřicetkrát	nižší	než	ve	skutečnosti.

Podívejme	se	nyní,	jak	nás	toto	nedostatečné	pochopení	abstraktních
problémů	ovlivňuje.

Senzace	táhnou
Abstraktní	statistická	informace	nás	samozřejmě	nikdy	nepřesvědčí	a

nezaujme	stejně	jako	historka	-	nezávisle	na	vytříbenosti	našeho	intelektu.
Uveďme	si	pár	příkladů.

Dítě	ve	studni.	Ve	druhé	polovině	sedmdesátých	let	spadl	v	Itálii	do	studny
malý	chlapec.	Záchranáři	jej	nebyli	schopni	vytáhnout	a	bezmocný	a	plačící
hoch	zůstal	uvězněn	na	dně	studny.	Jeho	osud	pochopitelně	sledovala	celá	Itálie
a	lidé	dychtivě	hltali	nové	a	nové	zprávy.	Pláč	nešťastného	chlapce	vyvolával	u
bezradných	záchranářů	a	reportérů	bolestné	pocity	viny.	Fotografie	dítěte	plnila
přední	stránky	novin	a	časopisů	a	v	Miláně	jste	mohli	stěží	projít	středem	města,
aniž	byste	neustále	nenaráželi	na	připomínky	jeho	nešťastného	osudu.

V	Libanonu	zatím	zuřila	-	s	občasnými	přestávkami	-	občanská	válka.
Ačkoliv	měli	dostatek	vlastních	problémů,	také	Libanonci	byli	zcela	zaujati
osudem	italského	chlapce	.	Pár	kilometrů	od	bejrútské	křesťanské	čtvrti	umírali
lidé	a	civilisty	ohrožovaly	bomby	umístěné	v	automobilech,	ale	pozornost
místních	byla	do	značné	míry	soustředěna	na	osud	malého	Itala.

"Podívej,	jak	je	roztomilý,	chudáček,"	říkali	mi.	Když	se	chlapce	později
podařilo	zachránit,	celé	město	si	oddechlo.

Jak	kdysi	údajně	pravil	Stalin,	který	o	tom,	jak	to	s	úmrtností	chodí,	věděl
své:	"Jeden	mrtvý	je	tragédie;	milion	mrtvých	statistika."	A	statistik	v	duši
každého	z	nás	mlčí.

Teroristé	sice	zabíjejí,	ale	největším	zabijákem	zůstává	naše	životní
prostředí:	na	svědomí	má	téměř	třináct	milionů	životů	ročně.	Terorismus	však
budí	pobouření,	což	nás	nutí	pravděpodobnost	teroristického	útoku	přeceňovat	-
a	když	k	němu	dojde,	reagujeme	na	něj	podrážděněji.	Úhonu	způsobenou	lidmi
vnímáme	daleko	citlivěji	než	tu,	již	má	na	svědomí	příroda.

Central	Park.	V	letadle	do	New	Yorku,	kde	se	chystáte	strávit	dlouhý
(ovíněný)	víkend,	sedíte	vedle	pojišťovacího	agenta,	který	musí	přirozeně	bez
ustání	hovořit.	Mlčení	by	ho	vysilovalo	víc.	Svěří	se	vám,	že	jeho	bratranec
pracoval	v	advokátní	kanceláři	s	kýmsi,	kdo	měl	švagra,	jehož	dvojče	přepadli	a
zabili	v	Central	Parku.	Jen	považte:	v	Central	Parku	uprostřed	New	Yorku.
Pokud	se	dobře	pamatuje,	stalo	se	to	v	devětaosmdesátém	(tedy	před	osmnácti
lety).	Nebožákovi	bylo	pouhých	osmatřicet,	měl	ženu	a	tři	děti,	z	toho	jedno	od
narození	postižené:	léčili	ho	v	Cornell	Medical	Center.	Tři	děti,	z	nichž	jedno



vyžadovalo	zvláštní	lékařskou	péči,	přišly	o	otce	kvůli	jeho	bláznivému	nápadu
zajít	si	do	Central	Parku.

Během	svého	pobytu	se	tedy	nejspíš	Central	Parku	vyhnete.	Dobře	víte,	že	ze
statistických	údajů	o	zločinnosti,	jež	jsou	snadno	dostupné	na	internetu	nebo	v
městských	informačních	materiálech,	se	dozvíte	víc	než	z	nějaké	historky
verbálně	inkontinentního	pojišťováka.	Ale	nemůžete	si	pomoci:	nějaký	čas	ve
vás	sousloví	"Central	Park"	pokaždé	vyvolá	obraz	těla	nešťastného	nevinného
muže	na	špinavém	trávníku.	Na	to,	abyste	své	váhání	do	parku	zajít	překonali,
budete	statistik	potřebovat	pořádnou	dávku.

Jízda	na	motocyklu.	Zemřeli	po	nehodě	na	motocyklu	váš	příbuzný,	ovlivní
to	váš	postoj	k	motorkám	více	než	stohy	statistických	analýz.	Statistiky
nehodovosti	si	můžete	lehce	najít	na	internetu,	ale	nejspíš	vás	nenapadne	si	je
vyhledat.	Sám	po	městě	jezdím	na	červeném	motocyklu	Vespa,	protože	nikdo	z
mého	bezprostředního	okolí	dosud	nehodu	neměl	-	ačkoliv	si	problém
uvědomuji	v	jeho	logické	podobě,	nedokážu	se	podle	toho	chovat.

Nemohu	tvrdit,	že	nesouhlasím	s	lidmi,	kteří	doporučují	narativitu	jako
prostředek	získání	pozornosti.	Se	schopností	učinit	sebe	sama	součástí	jistého
příběhu	je	dost	možná	spojeno	i	naše	vlastní	vědomí.	Zdůrazňuji	pouze,	že
použijeme-li	narativitu	v	nepravou	chvíli,	může	to	mít	fatální	následky.



ZKRATKY

Překročme	nyní	hranice	narativity	a	přejděme	k	diskusi	o	obecnějších
atributech	myšlení	a	dedukce,	které	stojí	za	naší	zdrcující	povrchností.	Existuje
silná	výzkumná	tradice,	která	tyto	defekty	v	myšlení	zkoumala	a	katalogizovala;
reprezentuje	ji	škola	nazvaná	Společnost	pro	úsudek	a	rozhodování	(jediná
akademická	a	profesní	společnost,	jíž	jsem	členem,	ba	dokonce	hrdým;	pouze	na
jejích	schůzích	nemám	zaťaté	pěsti	a	v	hrudi	nepociťuji	svíravý	pocit).	Je	spjata
s	výzkumnou	tradicí,	kterou	započali	Daniel	Kahneman,	Amos	Tversky	a	jejich
přátelé,	například	Robyn	Dawes	a	Paul	Slovic.	Jejími	členy	jsou	převážně
empiričtí	psychologové	a	badatelé	na	poli	kognitivních	věd,	jejichž	metodologie
se	striktně	omezuje	na	provádění	velmi	přesných,	podobně	jako	ve	fyzice
kontrolovaných	experimentů	s	lidmi	a	následnou	katalogizaci	toho,	jak	lidé
reagují	-	s	minimem	teoretizování.	Hledají	pravidelnosti.	Empiričtí
psychologové	sice	k	určení	možné	chyby	ve	svých	testovacích	metodách
používají	Gaussovu	křivku,	ale	jak	si	i	s	technickými	podrobnostmi	ukážeme	v
patnácté	kapitole,	jde	o	jeden	z	vzácných	případů,	kdy	je	aplikace	této	křivky	v
sociálních	vědách	na	místě,	což	je	dáno	stylem	experimentů.	Podobný	typ
pokusu	jsme	viděli	již	na	příkladu	zemětřesení	a	záplav	v	Kalifornii	výše	a	také
v	páté	kapitole	při	identifikaci	konfirmačního	zkreslení.	Zmínění	badatelé
mapovali	lidské	mentální	aktivity	a	došli	(přibližně)	k	duálnímu	modu	myšlení,
který	rozdělují	na	"Systém	1"	a	"Systém	2",	neboli	systém	zkušenostní	a	systém
racionální.	Rozdíl	mezi	oběma	je	zcela	zřetelný.

Systém	1,	zkušenostní,	při	užití	nevyžaduje	námahu,	je	automatický,	rychlý,
neprůhledný	(jeho	používání	si	neuvědomujeme),	pracuje	s	daty	paralelně	a	je
náchylný	k	chybám.	Představuje	to,	co	nazýváme	"intuicí",	a	provádí	ony	krátké
demonstrace	schopností,	které	se	podle	titulu	bestselleru	Malcolma	Gladwella
proslavily	pod	názvem	mžik.	Protože	je	rychlý,	je	silně	emocionální.	Vytváří
zkratky,	zvané	"heuristiky",	díky	kterým	může	fungovat	svižně	a	efektivně.	Dan
Goldstein	je	nazývá	"rychlé	a	střídmé".	Jiní	jim	raději	říkají	"chvatné	a
nepořádné".	Takové	myšlenkové	zkratky	nás	díky	své	rychlosti	nepochybně	ctí,
avšak	občas	mohou	vést	k	vážným	chybám.	Tato	ústřední	idea	dala	vzniknout
celé	výzkumné	škole,	nazvané	studium	heuristik	a	předsudků	(heuristiky
odpovídají	studiu	zkratek,	předsudky	odkazují	k	chybám).

Systém	2,	racionální,	představuje	to,	co	běžně	nazýváme	myšlením.
Používáme	jej	v	učebně,	protože	vyžaduje	námahu	(i	od	Francouzů),	je	logický,
pomalý,	progresivní,	pracuje	s	daty	sériově	a	uvědomuje	si	sám	sebe	(své



jednotlivé	dedukční	kroky	můžeme	sledovat).	Dělá	méně	chyb	než	systém	první,
a	protože	víme,	jak	jsme	k	výsledku	došli,	můžeme	své	myšlenkové	kroky
rekonstruovat	a	chyby	adaptivním	způsobem	opravit.

Většina	našich	chyb	v	úsudku	vzniká,	domníváme-li	se,	že	používáme	druhý
systém,	zatímco	ve	skutečnosti	jde	o	ten	první.	Jak	je	to	možné?	Poněvadž
prostřednictvím	Systému	1	reagujeme	bez	přemýšlení	a	bez	introspekce,	jeho
hlavní	vlastností	je,	že	si	jeho	používání	neuvědomujeme.

Vzpomeňte	si	na	past	obousměrnosti,	tedy	na	lidskou	tendenci	plést	si
absenci	důkazů	existence	"černé	labutě"	s	důkazem	absence	"černé	labutě";
právě	to	je	Systém	1	v	akci.	Abyste	překonali	tuto	prvotní	reakci,	potřebujete
vyvinout	jisté	úsilí	(Systém	2).	Prvním	z	obou	systémů	nás	Matka	příroda
obdarovala	zjevně	proto,	abychom	se	dokázali	zbavit	problémů	-	obvykle	proto
nesedíte	a	nepřemítáte,	zdali	na	vás	tygr	stojící	před	vámi	opravdu	útočí,	nebo
jde	jen	o	optický	klam.	Na	útěk	se	dáte	ještě	předtím,	než	si	tygrovu	přítomnost
uvědomíte.

O	emocích	se	předpokládá,	že	jsou	zbraní,	jíž	nás	Systém	1	kontroluje	a	nutí
k	rychlému	jednání.

Pomáhá	nám	tak	vyhnout	se	riziku	daleko	efektivněji,	než	to	dokáže	náš
kognitivní	systém.

Neurobiologové,	kteří	emocionální	systém	studovali,	ukázali,	že	na
přítomnost	nebezpečí	reaguje	často	dříve,	než	si	je	plně	uvědomíme	-	strach	a
příslušná	reakce	se	objeví	již	pár	milisekund	předtím,	než	nám	dojde,	že	to,	co
šelestí	v	trávě	u	našich	nohou,	je	had.

Mnoho	potíží	lidské	povahy	spočívá	právě	v	tom,	že	větší	část	Systému	2
nejsme	schopni	využít	nebo	jej	po	delší	dobu	systematicky	aktivizovat,	aniž
bychom	si	na	to	nemuseli	vzít	dovolenou	a	odjet	někam	k	moři.	Kromě	toho	jej
často	zkrátka	použít	zapomeneme.

Pozor	na	mozek
Všimněte	si,	že	i	neurobiologové	používají	rozlišování,	jež	je	v	hrubých

rysech	podobné	výše	uvedenému,	pouze	operují	s	anatomickými	pojmy.
Rozlišují	různé	části	mozku:	kortikální,	o	níž	se	předpokládá,	že	slouží	k
myšlení,	a	která	nás	odlišuje	od	ostatních	živočichů,	a	rychle	reagující	limbickou,
jež	je	centrem	emocí	a	sdílíme	ji	s	ostatními	savci.

Coby	skeptický	empirik	nechci	být	krocanem,	a	nechci	se	tedy	soustředit
pouze	na	specifické	části	mozku,	neboť	mozkové	funkce	nedokážeme	příliš
dobře	pozorovat.	Někteří	vědci	zkoušejí	u	lidského	rozhodování	identifikovat
takzvané	neurální	koreláty,	nebo	nalézt	neurální	"substráty"	paměti.	Mozek	však
může	být	daleko	komplikovanějším	nástrojem,	než	si	myslíme;	jeho	anatomie



nám	v	minulosti	zamotala	hlavu	již	mnohokrát.	Pomocí	přesných	a	důkladných
pokusů	zkoumajících,	jak	lidé	v	určitých	podmínkách	reagují,	však	můžeme	v
jejich	reakcích	nalézt	určité	pravidelnosti	a	svá	zjištění	zaznamenávat.

Dobrým	příkladem,	který	ospravedlňuje	skeptický	postoj	vůči	bezhlavému
spoléhání	na	neurobiologii	a	rehabilituje	ideje	empirické	lékařské	školy,	k	níž
patřil	i	Sextus,	je	inteligence	ptáků.

V	mnoha	různých	textech	jsem	se	dočetl,	že	právě	mozková	kůra	je	tou	částí
mozku,	jíž	zvířata	"přemýšlejí",	a	tedy	že	zvířata,	která	ji	mají	nejrozvinutější,
jsou	i	ta	nejchytřejší	-	vůbec	největší	kůru	máme	my	lidé;	po	nás	následují
vedoucí	zaměstnanci	peněžních	ústavů,	delfíni	a	naši	opičí	bratranci.

Ukazuje	se	však,	že	vysokou	míru	inteligence,	srovnatelnou	s	delfíny,
projevují	i	někteří	ptáci,	například	papoušci;	inteligence	u	ptáků	ale	koreluje
nikoliv	s	velikostí	mozkové	kůry,	nýbrž	jiné	části	mozku,	zvané	hyperstriatum.	I
neurobiologie	se	svou	nálepkou	"exaktní"	vědy	nás	tedy	může	někdy	(byť	ne
vždy)	oklamat	a	dovést	k	platonizovaným,	zjednodušujícím	výrokům.	Fascinuje
mě,	jak	daleko	dokázali	dohlédnout	"empirikové",	skeptičtí	vůči	vodítkům	mezi
anatomií	a	funkcí	-	není	divu,	že	jejich	škola	sehrála	v	intelektuálních	dějinách
lidstva	jen	velmi	malou	roli.	Jako	skeptický	empirik	upřednostňuji	před
neurobiologií	a	MRI	skenováním,	opírajícím	se	o	teoretické	úvahy,	experimenty
empirické	psychologie,	i	když	se	jeví	veřejnosti	jako	méně	"vědecké".

Jak	se	vyhnout	klamu	narativity
Tuto	kapitolu	shrnu	tvrzením,	že	za	náš	mylný	přístup	k	"černým	labutím"	z

velké	části	odpovídá	používání	Systému	1,	tedy	narativních	struktur	a
senzačních	a	emocionálních	aspektů,	následkem	čehož	získáváme	o
pravděpodobnosti	jednotlivých	událostí	chybnou	představu.	V	každodenním
běhu	života	neprojevujeme	dostatek	introspektivnosti,	abychom	si	uvědomili,	že
dění	kolem	nás	rozumíme	o	něco	méně,	než	nám	garantuje	střízlivé	pozorování
naší	životní	zkušenosti.	Máme	také	sklon	na	"černé	labutě"

zapomínat	vzápětí	poté,	co	se	některá	z	nich	objeví	-	neboť	jsou	pro	nás	příliš
abstraktní	-,	a	soustřeďujeme	se	spíše	na	konkrétní	a	živé	události,	o	kterých	se
nám	přemýšlí	snadno.	A	pokud	se	"černých	labutí"	obáváme,	jde	o	ty	špatné.

Připomeňme	si	znovu	pravidla	platící	v	Průměrově.	Jak	se	zdá,	narativní
struktury	v	něm	fungují	a	minulost	se	našemu	zkoumavému	pohledu	snadno
poddá.	Totéž	však	neplatí	v	Extrémově,	kde	nedochází	k	opakování,	před
zákeřnou	minulostí	je	nutné	zůstat	na	pozoru	a	jednoduchým	a	zřejmým
narativním	strukturám	je	třeba	se	vyhnout.

Vzhledem	k	tomu,	že	jsem	žil	obklopen	jen	minimem	informací,	míval	jsem
často	pocit,	že	pobývám	na	jiné	planetě	než	moji	vrstevníci,	což	bylo	poměrně



bolestné.	Budili	dojem,	že	jejich	mozek	ovlivňuje	jakýsi	virus,	který	jim	brání
vnímat	pohyb	věcí	vpřed	-	a	"černou	labuť"	za	nejbližším	rohem.

Následkům	klamu	narativity	se	vyhneme,	dáme-li	přednost	experimentování
před	vyprávěním,	zkušenosti	před	historií	a	klinickým	poznatkům	před	teoriemi.
Noviny	samozřejmě	nemohou	provádět	experimenty,	avšak	mohou	si	vybírat,
jaké	zprávy	uvedou	-	existuje	spousta	empirických	výzkumů,	jejichž	výsledky
lze	prezentovat	a	interpretovat,	jak	to	činím	v	této	knize	já.	Být	empirikem
neznamená,	že	musíme	v	suterénu	provozovat	laboratoř:	je	to	jen	pohled	na	svět,
který	dává	přednost	jistému	druhu	vědomostí	před	jinými.	Sám	si	použití	slůvka
příčina	nijak	nezakazuji,	avšak	příčiny,	které	rozebírám,	jsou	buď	smělými
dohady	(a	jako	takové	je	i	prezentuji),	nebo	vycházejí	z	experimentů,	nikoliv	z
příběhů.

Dalším	možným	přístupem	je	činit	prognózy	a	vést	si	o	nich	záznamy.
A	mohou	konečně	i	existovat	způsoby,	jak	narativní	struktury	využít	-	ovšem

k	našemu	prospěchu.
Diamant	dokáže	rozříznout	pouze	jiný	diamant;	disponujeme-li	příběhem	s

náležitým	poselstvím,	můžeme	využít	jeho	přesvědčivosti	-	jak	to	ostatně	činí
vypravěči	příběhů	odedávna.

Probrali	jsme	doposud	dva	mechanismy,	jež	stojí	za	naší	slepotou	vůči
"černým	labutím":	konfirmační	zkreslení	a	klam	narativity.	V	další	kapitole	si
představíme	jeden	vnější	mechanismus:	to,	jak	zaznamenané	události	zkresleně
přijímáme	a	interpretujeme,	a	jak	podle	nich	posléze	jednáme.

Kapitola	sedmá:	ŽIVOT	V	PŘEDPOKOJI
NADĚJE

Své	švagry	si	vybírejte	opatrně	-	Trable	u	pítka	-	Oblíbená	kniha	Jevgenije
Krasnovové	-	Co	může	a	nemusí	vydat	poušť	-	O	vyhýbání	se	naději	-	El
desierto	de	los	tártaros	-	Důstojnost	pomalých	pohybů	Předpokládejte,	že	vaše
aktivity,	podobně	jako	ty	Jevgenijiny,	závisejí	na	"černé	labuti"	-	a	že	tedy	jste
jakýmsi	krocanem	naruby.	Intelektuální,	vědecké	a	umělecké	aktivity	jsou	doma
v	Extrémově,	kde	najdeme	silnou	koncentraci	úspěchu	a	jen	málo	vítězů,	kteří	si
však	nárokují	velkou	porci	z	celkového	přídělu.	To	se	-	alespoň	to	tak	vypadá	-
vztahuje	na	všechny	profesionální	aktivity,	které	mi	připadají	zajímavé	a	záživné
(stále	hledám	nějaký	opačný	příklad,	tedy	neotupující	aktivitu,	která	patří	do
Průměrova).	Přiznáme-li	této	koncentraci	úspěchu	odpovídající	roli	a	zařídíme	se
podle	toho,	budeme	potrestáni	hned	dvakrát:	žijeme	totiž	ve	společnosti,	v	níž	je



systém	odměňování	postaven	na	iluzi	pravidelnosti;	hmatatelné	a	pravidelné
výsledky	si	žádají	dokonce	i	naše	hormony.	I	ty	se	domnívají,	že	náš	svět	je
stabilní	a	nemá	nás	čím	překvapit	-	a	podléhají	tak	klamné	víře	v	konfirmaci.
Náš	svět	se	změnil	příliš	rychle,	než	aby	se	s	tím	naše	geny	dokázaly	vyrovnat,	a
nejsme	v	něm	skutečně	doma.

KRUTÁ	SROVNÁNÍ

Každého	rána	opustíte	svůj	stísněný	byteček	v	East	Village	na	Manhattanu	a
zamíříte	do	laboratoře	na	Rockefellerově	univerzitě.	Vracíte	se	pozdě	večer	a
známí	se	vás	ze	slušnosti	ptají,	jak	se	vám	dnes	v	práci	dařilo.	Vaši	kolegové	z
laboratoře	jsou	taktnější.	Samozřejmě,	že	to	dnes	za	moc	nestálo;	na	nic	jste
nepřišli.	Nejste	žádný	hodinář.	To,	že	jste	na	nic	nepřišli,	má	ovšem	svoji	cenu,
neboť	i	takový	výsledek	neodmyslitelně	patří	k	výzkumnému	procesu:	zjistili
jste,	kudy	cesta	nevede.	Až	se	o	něm	dozvědí	ostatní	badatelé,	nebudou	už	váš
experiment	opakovat	-	pokud	ovšem	redakci	vědeckého	žurnálu	dojde,	že	i
zmíněné	nic	představuje	informaci	hodnou	zveřejnění.

Váš	švagr	mezitím	pracuje	jako	obchodní	zástupce	pro	jistou	firmu	z	Wall
Street	a	bere	tučné	provize	-	tučné	a	pravidelné.	"Vede	se	mu	báječně,"	slýcháte
často,	zejména	z	tchánových	úst,	načež	následuje	nanosekunda	ticha,	v	níž	si
uvědomíte,	že	vás	s	ním	právě	srovnává.	Neúmyslně,	ale	přece.

Svátky	se	pak	dokážou	stát	hotovou	noční	můrou.	Na	rodinné	oslavě	švagra
samozřejmě	potkáte;	na	vlastní	ženě,	která	nakrátko	-	než	si	znovu	uvědomí
logiku	vaší	profese	-	propadá	obavám,	že	se	provdala	za	ztroskotance,	nelze
přehlédnout	jasné	příznaky	frustrace.	Její	sestra	nepřestává	mluvit	o	přestavbách
v	domě	a	nových	tapetách.	Když	se	vracíte	domů,	je	žena	tišší	než	obvykle.	To,
že	jedete	půjčeným	autem,	protože	si	na	Manhattanu	nemůžete	dovolit	garáž,	jí
na	náladě	nepřidá.	Co	s	tím?	Přestěhovat	se	do	Austrálie	a	snížit	tak	frekvenci
rodinných	setkání,	nebo	si	vzít	jinou	ženu	s	méně	"úspěšným"	bratrem?

Nebo	se	začít	oblékat	jako	hippie	a	dát	se	cestou	vzdoru?	U	bohémského
umělce	si	to	snad	představit	lze,	u	vědce	či	obchodníka	už	hůře.	Jste	v	pasti.	Na
rozdíl	od	všech	kolem	pracujete	na	projektu,	který	nepřináší	okamžité	či	stabilní
výsledky.	Máte	problém	-	stejně	jako	spousta	dalších	vědců,	umělců	a
výzkumníků,	kteří	nežijí	v	izolované	komunitě	či	umělecké	kolonii,	ale	jsou
obklopeni	společností,	jež	jim	nechce	rozumět.

Nerovné	výstupy,	kde	získáváme	buď	hodně,	nebo	nic,	převládají	u	mnoha
činností,	zejména	u	těch	spojených	s	pocitem	poslání,	jako	je	usilovné	hledání
léku	proti	rakovině	(v	páchnoucí	laboratoři),	psaní	knihy,	která	změní	způsob,



jakým	lidé	vnímají	svět	(zatímco	žijeme	z	ruky	do	úst),	skládání	hudby	nebo
kreslení	miniaturních	ikon	na	vlakové	soupravy,	kterýžto	výtvarný	projev
považujeme	-	navzdory	jízlivostem	konzervativních	kritiků	-	za	vyšší	formu
umění.

Jste-li	výzkumníky,	musíte	se	smířit	s	povinností	publikovat	v	"prestižních"
časopisech	nepodstatné	články,	aby	vás	kolegové	na	konferencích	vůbec
pozdravili.

Řídíte-li	veřejnou	korporaci,	všechno	šlo	nejspíš	skvěle,	než	do	hry	vstoupili
akcionáři;	o	vlastnictví	podniku	jste	se	dělili	s	partnery	a	spekulanty,	kteří
rozuměli	nepravidelným	výsledkům	a	vrtkavé	povaze	ekonomického	života.	Teď
musíte	brát	ohled	na	lehce	nechápavého	třicetiletého	analytika	cenných	papírů	z
prestižní	manhattanské	firmy,	který	"posuzuje"	vaše	výsledky	a	snaží	se	z	nich
vyčíst	víc,	než	lze.	Má	rád	pravidelné	odměny,	což	je	to	poslední,	co	mu	můžete
nabídnout.

Lidí,	kteří	jsou	přesvědčení,	že	věnují	svou	energii	správné	věci,	třebaže
chvíli	potrvá,	než	budou	schopni	předvést	hmatatelné	výsledky,	je	mnoho.
Jednou	z	vlastností,	kterými	musejí	být	vybaveni,	aby	je	neustálé	připomínání
úspěchů	jejich	vrstevníků	zcela	nedemotivovalo,	je	schopnost	trpělivě	čekat	na
satisfakci,	která	stále	nepřichází.	V	očích	svých	bratranců	i	kolegů	vypadají	jako
hlupáci,	a	pokračovat	v	započatém	díle	vyžaduje	kus	odvahy.	Čekat	na	uznání,
potvrzení	správnosti	směru,	kterým	se	vydali,	obdiv	studentů	či	dokonce
Nobelovu	cenu	by	bylo	zcela	bláhové.	Otázka	typu:	"Tak	jak	se	vám	letos
dařilo?"	jim	přivodí	lehkou	křeč	v	útrobách,	protože	zvnějšku	se	bude	jejich
práce	v	uplynulém	roce	i	těch	předešlých	jevit	jako	učiněná	marnost.	A	pak
najednou	bác,	nerovnost	zapracuje	v	jejich	prospěch,	přijde	nečekaný	zlom	a	s
ním	i	velké	zadostiučinění.	Nebo	také	ne.

Věřte	mi,	že	vyrovnat	se	s	důsledky	toho,	vypadá-li	váš	život	jako	série
neustálých	proher,	není	jednoduché.	Jsme	tvorové	společenští	a	dovedeme	se
navzájem	pěkně	potrápit.

Když	senzační	rovná	se	relevantní
Naše	intuice	není	uzpůsobena	k	tomu,	aby	se	vyrovnala	s	nelinearitou.

Představte	si	život	v	primitivním	prostředí,	kde	je	každý	proces	těsně	spjat	se
svým	výsledkem.	Máte-li	žízeň,	poskytne	vám	adekvátní	satisfakci	napití.
Dokonce	i	v	prostředí	méně	primitivním	bude	více	práce	-	dejme	tomu	při	stavbě
mostu	či	kamenného	domu	-	znamenat	i	více	viditelných	výsledků,	a	vaši	náladu
tedy	bude	zvyšovat	neustálá	zpětná	vazba.

V	primitivním	prostředí	je	to,	co	je	senzační,	současně	i	relevantní.	Projevuje
se	to	i	v	lidském	poznání.	Shromažďujeme-li	informace	o	světě	kolem	sebe,



máme	sklon	nechat	se	vést	svou	biologickou	podstatou,	a	naše	pozornost	tedy
bezděčně	ulpívá	na	faktech	senzačních,	zatímco	na	těch	relevantních	již	méně.
Naše	naváděcí	soustava	se	během	koevoluce	s	životním	prostředím	jaksi
porouchala	-	byla	přenesena	do	světa,	kde	jsou	relevantní	fakta	často	nudná,	beze
špetky	senzace.

Domníváme	se	navíc,	že	pokud	je	mezi	dvěma	proměnnými	kauzální	vztah,
stálý	vstup	u	jedné	by	měl	vždy	vyústit	v	adekvátní	výstup	u	druhé.	Lidský
emoční	aparát	je	uzpůsoben	lineární	kauzalitě.	Věnujete-li	se	například	denně
studiu,	očekáváte,	že	z	celku,	který	se	hodláte	naučit,	zvládnete	každý	den	jistý
díl.

Máte-li	pocit,	že	se	vám	nedaří	dosáhnout	pokroku,	budete	poraženi
vlastními	emocemi.	Moderní	realita	nám	však	jen	zřídka	dopřává	privilegium
stálého,	stabilního	a	postupného	zlepšování:	nad	některými	problémy	můžete
rozjímat	celá	léta,	aniž	byste	cokoliv	pochopili,	načež,	pokud	nepodlehnete
frustraci	a	své	úsilí	nevzdáte,	se	vám	náhle	rozsvítí.

Badatelé	se	naším	vnímáním	satisfakce	zabývají	již	poměrně	dlouho	a
neurologové	vnesli	jisté	světlo	do	problému	napětí	mezi	odměnou	okamžitou	a
opožděnou.	Dali	byste	si	raději	jednu	masáž	dnes,	nebo	dvě	příští	týden?	Jak	se
ukazuje,	logická	část	naší	mysli,	ta	"vyšší",	jež	nás	odlišuje	od	zvířat,	dokáže
potlačit	animální	instinkt,	který	si	žádá	odměnu	okamžitou.	Jsme	na	tom	tedy	o
něco	lépe	než	zvířata,	i	když	pravděpodobně	ne	o	moc	-	a	také	ne	vždy.

Nelinearity
Situace	však	může	být	ještě	horší:	svět	je	méně	lineární,	než	si	myslíme	a	než

by	si	vědci	přáli.
Díky	linearitám	jsou	vztahy	mezi	proměnnými	zřejmé,	jasné	a	konstantní,	a

lze	je	tedy	platónsky	jednoduše	vyjádřit	jedinou	větou,	například:	"Zvýšíte-li
množství	peněz	uložené	v	bance	o	deset	procent,	váš	příjem	z	úroku	vzroste	také
o	deset	procent	a	podlézavost	vašeho	osobního	bankéře	o	pět	procent."

Čím	více	peněz	v	bance	máte,	tím	vyšší	bude	i	váš	příjem	z	úroku.
Nelineární	vztahy	se	však	mění;	nejlépe	je	snad	popíšeme,	řekneme-li,	že	je
nelze	výstižně	verbálně	vyjádřit.	Vezměte	si	vztah	mezi	pitím	vody	a	slastí.
Jestliže	šilháte	žízní,	váš	komfort	významně	zvýší	jediná	láhev	vody.	Více	vody,
více	slasti.

Ale	co	kdybych	vám	dal	vody	celou	cisternu?	Zvyšující	se	kvantita	jen	stěží
povede	k	vyššímu	stupni	vaší	spokojenosti.	V	případě	možnosti	výběru	mezi
lahví	a	cisternou	byste	patrně	upřednostnili	láhev	-	požitek	v	tomto	případě	s
přibývající	kvantitou	klesá.

V	životě	jsou	nelineární	vztahy	všudypřítomné.	Ty	lineární	jsou	vpravdě



výjimkou;	zaměřujeme	se	na	ně	v	učebnách	a	v	učebnicích,	protože	je	lze	snáze
pochopit.	Včera	jsem	se	pokusil	dívat	se	celý	den	kolem	sebe	a	zaznamenávat	si
linearity,	které	uvidím.	Žádnou	jsem	nenašel;	nedařilo	se	mi	o	nic	lépe	než
člověku	pátrajícímu	v	tropickém	lese	po	čtvercích	a	trojúhelnících,	případně	-
jak	uvidíme	ve	třetí	části	-	člověku,	který	hledá	ve	společensko-ekonomické
sféře	gaussovskou	nahodilost.

Chodíte	hrát	tenis	každý	den,	ale	váš	styl	se	viditelně	nelepší;	a	pak	jednoho
dne	náhle	začnete	porážet	profesionály.

Vaše	ratolest	zjevně	netrpí	žádnou	poruchou	učení,	ale	vypadá	to,	že	se	jí
nechce	mluvit.	Učitelka	doporučuje,	abyste	začali	přemýšlet	o	"jiných
možnostech",	tedy	o	léčbě.	Bezúspěšně	se	s	ní	hádáte	(je	přece	"odborník").	A
potom	začne	zničehonic	vaše	dítě	mluvit	a	skládat	složitá	souvětí,	na	jeho	věk
snad	složitá	až	příliš.	Znovu	opakuji,	že	lineární	pokrok	je	jen	platónská
představa,	nikoliv	norma.

Proces,	ne	výsledek
Tíhneme	k	senzačním	a	velmi	viditelným	skutečnostem.	To	se	promítá	i	do

způsobu,	jímž	posuzujeme	hrdiny.	V	našem	vědomí	je	jen	málo	místa	pro	ty,
kteří	se	neproslavili	něčím	viditelným	-	případně	ty,	kteří	se	soustředili	spíše	na
proces	než	na	výsledek.

Ti,	kdo	tvrdí,	že	si	cení	procesu	více	než	výsledku,	neříkají	celou	pravdu,
pokud	tedy	předpokládáme,	že	patří	k	druhu	Homo	sapiens.	Často	slýcháme
různé	pololži	o	spisovatelích,	kteří	nepíšou	kvůli	slávě,	či	o	umělcích	tvořících
čistě	z	uměleckých	pohnutek,	jimž	je	odměnou	práce	sama.

Umělecká	tvorba	jistě	dokáže	být	zdrojem	dlouhodobé	satisfakce,	to	však
neznamená,	že	umělec	netouží	po	nějaké	formě	pozornosti	nebo	že	by	se	mu
nevedlo	lépe,	kdyby	se	mu	nějaké	té	publicity	dostalo;	neznamená	to,	že
spisovatelé	si	každou	sobotu	nepřivstanou,	aby	se	přesvědčili,	zda	v	New	York
Times	Book	Review	nepíšou	právě	o	jejich	díle,	ačkoliv	to	není	příliš
pravděpodobné,	nebo	že	pravidelně	nekontrolují	schránku,	aby	se	ujistili,	zda
jim	konečně	nepřišla	dlouho	očekávaná	odpověď	z	New	Yorkeru.	I	filozof
kalibru	Davida	Humea	strávil	několik	týdnů	upoután	nemocí	na	lůžko,	když	mu
jeho	mistrovské	dílo	(které	později	vešlo	ve	známost	jako	Humeova	verze
problému	"černé	labutě")	strhal	jakýsi	slaboduchý	recenzent	-	o	němž	věděl,	že
se	mýlí	a	že	knihu	vůbec	nepochopil.

Jste-li	svědky	toho,	jak	se	kolega,	jímž	opovrhujete,	chystá	do	Stockholmu
na	slavnostní	převzetí	Nobelovy	ceny,	zabolí	to.

Většina	těch,	kteří	věnují	své	snažení	"koncentrovaným"	oborům,	stráví
většinu	času	čekáním	na	svůj	velký	den,	který	(obvykle)	nikdy	nepřijde.



Je	třeba	uznat,	že	takový	postoj	na	druhou	stranu	dokáže	odvést	pozornost	od
malicherností	-

cappuccina,	které	je	příliš	horké	nebo	naopak	studené,	pomalého	či	přehnaně
dotěrného	číšníka,	jídla,	jež	je	nadměrně	ostré	nebo	postrádá	jakoukoliv	chuť,
předraženého	hotelového	pokoje,	který	vůbec	neodpovídá	fotografii	z	katalogu.
Na	podobné	úvahy	není	čas,	neboť	hlava	hloubá	nad	čímsi	mnohem	vyšším	a
lepším.	To	však	neznamená,	že	člověk,	který	se	oprostí	od	hmotných	tužeb,	bude
lhostejný	k	jiným	bolístkám	-	těm,	jež	jsou	důsledkem	nedostatku	respektu.
Takový	lovec	"černých	labutí"	se	často	cítí	zahanben	(případně	mu	tento	pocit
vnucují	ostatní),	protože	má	dojem,	že	společnosti	nepřináší	užitek.

"Zklamal	jsi	ty,	co	v	tebe	tak	věřili,"	slýchá,	a	jeho	pocit	viny	narůstá.
Problém	aktivit	s	nerovnými	výstupy	nespočívá	ani	tak	v	nízkém	příjmu,	který
se	k	nim	váže,	ale	hlavně	v	jejich	vlivu	na	kmenovou	hierarchii,	ztrátě
důstojnosti	a	jemně	dávkovaném	ponížení	u	společného	pítka.

Z	celého	srdce	doufám,	že	vědci	a	vedoucí	pracovníci	jednoho	dne
znovuobjeví	pravdu,	kterou	lidé	znali	již	ve	starověku:	úcta	je	tou	nejtvrdší
měnou.

Ani	z	ekonomického	hlediska	nejsou	lovci	"černých	labutí"	těmi,	komu	je
třeba	závidět	výdělek.

Thomas	Astebro	ukázal,	že	návratnost	v	procesu	nezávislého	výzkumu
(započítáme-li	i	neúspěšné	projekty)	je	mnohem	nižší	než	u	spekulativního
kapitálu.	Proto	je	pro	podnikatele	nezbytností	jistá	míra	slepoty	vůči	vlastním
šancím	nebo	posedlost	vlastní	pozitivní	"černou	labutí".	Tím,	kdo	nakonec
shrábne	zisk,	je	investor.	Ekonom	William	Baumol	této	slepotě	říká	"dotek
šílenství".	Uvedený	poznatek	lze	vztáhnout	na	všechny	"koncentrované"
disciplíny:	podíváte-li	se	na	empirické	záznamy,	zjistíte	nejen	to,	že	investorům
se	vede	lépe	než	podnikatelům,	ale	také	že	nakladatelům	se	vede	lépe	než
spisovatelům,	obchodníkům	s	uměním	lépe	než	umělcům	a	vědě	lépe	než
vědcům	(přibližně	polovinu	vědeckých	a	akademických	článků,	které	stály
autory	měsíce	či	dokonce	léta	úsilí,	si	nikdo	nepřečte).	Lidé	účastnící	se	těchto
hazardních	her	jsou	místo	hmotným	úspěchem	placeni	v	jiné	měně:	naději.

Lidská	povaha,	štěstí	a	nerovné	odměny
Pokusme	se	precizovat	hlavní	myšlenku,	jež	stojí	za	tím,	čemu	výzkumníci

říkají	hédonické	štěstí.
Vyděláte-li	během	jediného	roku	milion	dolarů,	ale	během	předchozích	devíti

let	prakticky	nic,	nepřinese	vám	to	totéž	potěšení,	jako	kdybyste	dostali	týž
výdělek	rovnoměrně	rozložený	v	daném	časovém	úseku,	tedy	100	000	dolarů
ročně.	Totéž	platí	i	obráceně,	tedy	pokud	první	rok	vyděláte	balík	a	dalších	devět



let	už	ani	haléř.	Aparát	rozkoše	se	rychle	nasytí	a	na	rozdíl	od	vráceného
daňového	přeplatku	si	kladnou	bilanci	požitků	nelze	odložit	na	později	-	vaše
osobní	štěstí	totiž	závisí	čistě	na	počtu	kladných	pocitů	(psychologové	je
nazývají	"pozitivní	afekty"),	nikoliv	na	jejich	intenzitě.	Jinými	slovy,	dobrá
zpráva	je	v	prvé	řadě	dobrá	zpráva;	na	tom,	jak	dobrá,	už	tolik	nezáleží.	Chcete-
li	tedy	prožít	příjemný	život,	měli	byste	si	tyto	malé	"afekty"	dopřávat	s
maximální	možnou	pravidelností.	Lépe	mít	kupu	docela	dobrých	zpráv	než
jednu	úžasnou	novinu.

Ještě	horší	než	nevydělat	vůbec	nic	pro	vás	může	být,	získáte-li	deset
milionů	a	poté	o	devět	z	nich	přijdete.	Jistě,	na	kontě	vám	možná	zbude	milion
(což	je	oproti	nule	jistě	rozdíl),	ale	celkově	by	vám	bylo	lépe,	kdybyste	byli
nevydělali	nic.	(To	vše	samozřejmě	za	předpokladu,	že	vám	finanční	odměny
nejsou	lhostejné.)

Z	úzce	definovaného	účetního	hlediska,	které	můžeme	nazvat	třeba
"hédonický	počet",	se	nevyplatí	pachtit	se	za	jedním	jediným	velkým	vítězstvím.
Matka	příroda	nás	předurčila	odvozovat	svůj	pocit	štěstí	ze	stabilního	přísunu
malých,	ale	častých	odměn.	Jak	už	bylo	řečeno,	nemusejí	být	vysoké,	stačí,	když
jsou	časté.	Uvědomme	si,	že	po	tisíce	let	byly	hlavními	zdroji	našeho	uspokojení
strava	a	voda	(a	jistá	aktivita	soukromějšího	rázu),	a	přestože	je	potřebujeme
neustále,	pocitu	nasycenosti	dosáhneme	poměrně	rychle.

Problém	tkví	samozřejmě	v	tom,	že	již	nežijeme	v	prostředí,	které	by	nás
takto	stabilně	odměňovalo	-	většině	dějin	lidstva	dominují	"černé	labutě".	To,	co
je	pro	současné	prostředí	ideální	strategií,	nám	však	nemusí	současně	dopřát
vnitřní	odměnu	a	pozitivní	zpětnou	vazbu.

Stejně,	ale	v	obrácené	variantě,	se	chová	lidské	neštěstí.	Je	lepší	zakusit
všechnu	bolest	během	krátkého	časového	úseku	než	si	ji	dávkovat	po	kouscích
delší	dobu.

Přesto	se	někteří	lidé	dokážou	povznést	nad	asymetrii	radostí	a	bolestí,	utéci
hédonickému	deficitu,	udržet	si	odstup	-	a	žít	s	nadějí.	Čekají	nás	tedy	přece	jen
jisté	dobré	zprávy,	jak	uvidíme	dále.

Předpokoj	naděje
Jevgenija	Krasnovová	se	odjakživa	domnívala,	že	člověk	může	milovat	jen

jednu,	nanejvýš	několik	knih	-
jinak	se	dopouští	jistého	druhu	promiskuity.	Ty,	kdo	mluví	o	knihách	jako	o

zboží,	pokládala	vždy	za	nedůvěryhodné,	tak	jako	lidé,	kteří	si	pěstují	početnou
sbírku	známých,	mohou	být	jen	povrchními	přáteli.

Román,	který	máte	rádi,	je	také	určitým	druhem	přítele.	Čtete	jej	znovu	a
znovu	a	poznáváte	stále	důkladněji.	Přijímáte	jej	takový,	jaký	je,	a	nesoudíte	ho	-



právě	tak	jako	svého	přítele.	Michela	de	Montaigne	se	jednou	zeptali,	proč	se
přátelil	se	spisovatelem	Étiennem	de	la	Boétie;	byla	to	jedna	z	těch	otázek,	jaké
vám	položí	lidé	na	večírku,	jako	byste	na	ni	uměli	odpovědět	nebo	jako	by
nějaká	odpověď	vůbec	existovala.	Montaigne	odpověděl	svým	typickým
způsobem:	"Parce	que	c'était	lui,	parce	que	c'était	moi"	(protože	to	byl	on	a
protože	jsem	to	byl	já).	Také	Jevgenija	tvrdí,	že	má	zmíněnou	knihu	ráda,
"protože	je	taková,	jaká	je,	stejně	jako	já".	Ve	škole	jednou	dokonce	na	protest
odešla	ze	třídy,	protože	učitel	začal	dotyčnou	knihu	rozebírat,	čímž	její	pravidlo
porušil.	Člověk	nemůže	netečně	sedět	a	poslouchat,	jak	jeho	přítele	rozpitvávají
a	analyzují.	Jako	školačka	bývala	značně	tvrdohlavá.

Kniha,	již	považuje	Jevgenija	za	přítele,	je	román	Tatarská	poušť,	který
napsal	Dino	Buzzati	a	za	jejího	dětství	byl	dobře	znám	v	Itálii	i	ve	Francii,	ale
kupodivu	o	něm	neslyšel	nikdo	z	jejích	amerických	přátel.

Jevgenija	na	něj	narazila,	když	jí	bylo	třináct,	na	chatě	svých	rodičů	v	malé
vesnici	vzdálené	asi	dvě	stě	kilometrů	od	Paříže,	kde	se	francouzské	i	ruské
knihy	množily,	aniž	by	byly	limitovány	stísněnými	prostory	přeplněného
pařížského	bytu.	Do	té	doby	se	na	venkově	zpravidla	nudila	tak,	že	nedokázala
ani	číst.	Jednoho	odpoledne	však	otevřela	Tatarskou	poušť,	a	ta	ji	úplně	pohltila.

Zmámen	nadějí
Giovanni	Drogo	je	nadějný	mladý	muž.	Právě	absolvoval	vojenskou

akademii	a	je	nižším	důstojníkem;	aktivní	služba	mu	teprve	začíná.	Nevyvíjí	se
ale	tak,	jak	si	představoval:	na	příští	čtyři	roky	je	odvelen	do	odlehlé	předsunuté
posádky	v	pevnosti	Bastiani,	jež	má	chránit	zemi	před	Tatary,	kteří	by	do	ní
mohli	proniknout	přes	pouštní	hranici.	Vyhlídky	to	nejsou	právě	ideální.
Nejbližší	město	dělí	od	pevnosti	několik	dní	jízdy	na	koni	a	kolem	není	nic	než
pustina	-	ani	náznak	společenského	ruchu,	na	jaký	by	se	muž	jeho	věku	mohl
těšit.	Drogo	věří,	že	jeho	pobyt	v	pevnosti	je	pouze	dočasným	nutným	zlem,	po
kterém	se	naskytnou	lákavější	možnosti.	Až	se	opět	vrátí	do	města,	jeho	atletické
postavě	a	bezvadně	vyžehlené	uniformě	jistě	odolá	jen	málokterá	z	žen.

Co	si	ale	v	téhle	díře	počít?	Podaří	se	mu	nalézt	způsob,	jak	dosáhnout	toho,
aby	byl	již	po	pár	měsících	převelen,	a	je	odhodlán	jej	využít.

Těsně	před	odjezdem	však	z	okna	ordinace	krátce	pohlédne	na	poušť,	a
rozhodne	se	přece	jen	zůstat.

Ve	zdech	pevnosti	a	tiché	krajině	je	cosi,	co	jej	láká.	Půvab	pevnosti	a	čekání
na	útočníky,	na	velký	boj	s	nelítostnými	Tatary,	se	mu	postupně	stávají	jediným
důvodem	bytí.	Zdejší	atmosféra	dýchá	jednou	jedinou	věcí	-	očekáváním.	Také
ostatní	muži	tráví	čas	pozorováním	obzoru	a	čekáním	na	útok	nepřátel.

Jsou	tak	napjatí,	že	když	tu	a	tam	spatří	zbloudilé	zvíře,	mylně	je	považují	za



první	známku	jejich	vpádu.
Drogo	nakonec	stráví	prodlužováním	svého	pobytu	v	poušti	a	odkládáním

přesunu	do	města	zbytek	života	-	pětatřicet	let	strávených	nadějí,	že	jednoho	dne
se	z	odlehlých	kopců,	kam	dosud	nevkročila	lidská	noha,	přece	jen	vynoří
nájezdníci	a	poskytnou	mu	příležitost	ukázat,	zač	stojí.

Na	konci	románu	jsme	svědky	Drogovy	smrti	v	hostinci	u	silnice.	Přichází
ve	chvíli,	kdy	konečně	nastalo	to,	nač	celý	život	čekal.	Nedočkal	se.

Sladká	past	očekávání
Jevgenija	četla	Tatarskou	poušť	mnohokrát;	naučila	se	dokonce	italsky	(a

možná	se	i	za	Itala	provdala),	aby	si	román	mohla	přečíst	v	originále.	Nikdy	však
už	nenašla	sílu	znovu	si	přečíst	bolestný	závěr	knihy.

Představil	jsem	vám	"černou	labuť"	coby	osamělý	vrchol	uprostřed	rovin;
jako	důležitou	událost,	kterou	však	nikdo	neočekává.	Představme	si	však	opak:
nečekanou	událost,	po	které	z	celého	srdce	toužíte.	Drogo	je	představou	takové
možné,	ale	nepravděpodobné	události	posedlý	a	zaslepený	-	je	samotným
důvodem	jeho	existence	.	Když	se	ve	svých	třinácti	letech	Jevgenija	s	knihou
setkala,	netušila,	že	i	ona	bude	tak	jako	Giovanni	Drogo	donekonečna	vysedávat
v	předpokoji	naděje	a	čekat	na	svou	velkou	událost,	přinášet	jí	oběti	a	odmítat
všechny	mezistupně	jako	pouhé	ceny	útěchy.

Sladká	past	očekávání	ji	netrápila:	tohle	byl	život,	který	za	to	stál;	žít	pro
očistnou	jednoduchost,	již	skýtal	jediný	životní	cíl,	mělo	smysl.	A	jak	se
ukázalo,	staré	rčení,	že	"vlastní	přání	je	nutné	volit	opatrně",	opravdu	platí:	než	jí
"černá	labuť"	přinesla	obrovský	úspěch,	bývala	možná	šťastnější.

Jednou	z	vlastností	"černé	labutě"	je	asymetrie	jejích	dopadů	-	ať	už
pozitivních	nebo	negativních.

V	Drogově	případě	bylo	důsledkem	pětatřicet	let	čekání	v	předpokoji	naděje
kvůli	pár	náhodně	rozloženým	hodinám	slávy	-	kterých	se	nakonec	nedočkal.

Když	potřebujete	pevnost	Bastiani
Povšimněme	si,	že	v	Drogově	bezprostředním	okolí	chyběl	švagr.	Drogo	měl

to	štěstí,	že	byl	na	své	misi	obklopen	společníky.	Byl	členem	komunity	u	bran
pouště,	která	hleděla	plna	očekávání	upřeně	k	obzoru.

Oporu	mu	poskytovali	zmínění	společníci	i	absence	kontaktu	s	lidmi	mimo
tuto	komunitu.	My	lidé	jsme	živočichové	upnutí	na	své	bezprostřední	okolí	-	i
kdyby	nás	cizinci	odkudsi	zdaleka	považovali	za	naprosté	blázny.	Vzdálení
příslušníci	téhož	rodu	jsou	pro	nás	čímsi	abstraktním;	nezajímají	nás,	protože	je
nepotkáváme	ve	výtahu	a	nedíváme	se	jim	do	očí.	Naše	povrchnost	nám	občas
dokáže	být	i	ku	prospěchu.



Je	nejspíš	banální	tvrdit,	že	existuje	mnoho	důvodů,	proč	potřebujeme	druhé
lidi.	Potřebujeme	je	však	ještě	mnohem	více,	než	se	domníváme,	zejména	kvůli
touze	po	důstojnosti	a	respektu.	Máme	věru	málo	historických	dokladů	o	lidech,
kteří	by	dokázali	něco	neobyčejného	bez	podpory	svých	současníků	-

výhodou	je,	že	ty	si	můžeme	svobodně	zvolit.	Podíváme-li	se	na	dějiny	idejí,
narazíme	na	řadu	myslitelských	škol,	jež	vytvořily	neobyčejná	díla,	svým
věhlasem	ovšem	omezená	hranicemi	dané	školy.

Jistě	jste	už	slyšeli	o	stoicích,	akademických	skepticích,	cynicích,
pyrrhónských	skepticích,	essénech,	surrealistech,	dadaistech,	anarchistech,
hippies	či	fundamentalistech.	Lidem,	kteří	mají	neobvyklé	nápady,	ale	jen	malou
možnost	je	uplatnit,	umožní	určitá	filozofická	či	umělecká	škola	najít	společníky
a	vytvořit	jakýsi	izolovaný	mikrokosmos.	Členové	školy	tak	mohou	být
ostrakizováni	společně	-	což	je	jistě	přijatelnější	než	být	v	podobném	postavení
osamocen.

Pouštíte-li	se	do	aktivity	úzce	spjaté	s	"černou	labutí",	bude	lépe	učinit	to	v
rámci	skupiny.

EL	DESIERTO	DE	LOS	TÁRTAROS

Nera	Tulipa	poznala	Jevgenija	ve	foyeru	hotelu	Danieli	v	Benátkách.	Byl
traderem	a	pendloval	mezi	New	Yorkem	a	Londýnem.	V	méně	rušných	obdobích
tehdy	mívali	londýnští	tradeři	ve	zvyku	létat	v	pátek	v	poledne	do	Benátek,	aby
si	tam	v	klidu	povykládali	se	svými	(londýnskými)	kolegy.

Zatímco	se	Jevgenija	nenuceně	bavila	s	Nerem,	všimla	si,	že	je	od	baru
nervózně	pozoruje	její	manžel,	přinucený	poslouchat	litanie	jakéhosi	přítele	z
dětství,	a	uvědomila	si,	že	s	Nerem	se	bude	chtít	poznat	blíže.

Sešli	se	pak	v	New	Yorku,	nejprve	potají.	Jevgenijin	manžel	měl	totiž	jako
profesor	filozofie	poněkud	volnější	režim	a	začal	se	až	příliš	zajímat	o	to,	čím
vyplňuje	čas.	Čím	víc	však	lpěl	na	tom,	aby	jej	trávila	právě	s	ním,	tím	dusivější
měla	Jevgenija	pocit.	Nakonec	ho	pustila	k	vodě,	zavolala	právníkovi,	který	to
již	nějakou	dobu	očekával,	a	s	Nerem	se	začala	scházet	bez	dalších	tajností.

Nero	měl	tou	dobou	problémy	s	chůzí,	protože	se	zotavoval	z	havárie
vrtulníku	-	zaznamenává-li	delší	dobu	samé	úspěchy,	má	tendenci	podlehnout
přehnanému	sebevědomí	a	pouští	se	do	nepromyšlených,	fyzicky	riskantních
podniků,	třebaže	ohledně	financí	je	až	obsedantně	opatrný.

V	londýnské	nemocnici	proležel	několik	měsíců	v	nehybném	stavu,	stěží
schopen	čtení	a	psaní,	snažil	se	odolat	nutkání	sledovat	televizi,	škádlil	sestřičky
a	čekal,	až	se	mu	kosti	zase	zhojí.	Ještě	dnes	dokáže	nakreslit	zpaměti	tamní



strop	se	čtrnácti	spárami	a	nevzhlednou	bílou	budovu	naproti	s	třiašedesáti
špinavými	okny.

Poté	co	Nero	prohlásil,	že	když	si	lehce	přihne,	nečiní	mu	italština	potíže,
dostal	od	Jevgenije	výtisk	původního	vydání	Tatarské	pouště	.	Nero	romány
nečte	-	tvrdí,	že	"je	zábavné	je	psát,	ne	číst"	-,	a	tak	nechal	knihu	chvíli
povalovat	na	nočním	stolku.

Jevgenija	a	Nero	byli	tak	trochu	jako	noc	a	den.	Jevgenija	chodívala	spát	nad
ránem	a	po	nocích	pracovala	na	rukopisech	svých	knih.	Nero	vstával	jako
většina	traderů	za	svítání,	dokonce	i	o	víkendech.

Přibližně	hodinu	pak	věnoval	práci	na	svém	Pojednání	o	pravděpodobnosti;
poté	už	se	jej	nedotkl.	Psal	ho	už	nějakých	deset	let	a	nutkání	dovést	práci	k
závěru	pociťoval	pouze	tehdy,	ocitl-li	se	v	ohrožení	života.	Jevgenija	kouřila,
Nero	naopak	dbal	o	své	zdraví	a	trávil	alespoň	hodinu	denně	v	tělocvičně	nebo
plaveckém	bazénu.	Jevgenija	se	stýkala	s	intelektuály	a	bohémy;	Nero	se	cítil
dobře	mezi	protřelými	tradery	a	obchodníky	bez	vysokoškolského	diplomu	a	se
silným	brooklynským	přízvukem.	Jevgenija	nechápala,	jak	se	může	člověk	jako
on,	polyglot	s	klasickým	vzděláním,	přátelit	s	takovými	lidmi.	Zcela	v	duchu
páté	francouzské	republiky	nepokrytě	pohrdala	bohatstvím,	nebylo-li	maskováno
intelektuální	a	kulturní	fasádou,	a	tyhle	brooklynské	typy	s	tlustými	chlupatými
prsty	a	tučnými	bankovními	konty	nedokázala	vystát.	Nerovi	přátelé	(které
mezitím	prosperita	přiměla	k	přesunu	na	Staten	Island	a	do	New	Jersey)	ji	na
oplátku	považovali	za	snoba.

I	Nero	byl	elitářem,	ba	elitářem	přímo	nesnesitelným,	ale	v	jiném	duchu.
Rozlišoval	mezi	těmi,	kdo	si	dokázali	věci	spojit,	ať	už	pocházeli	odkudkoliv,	a
těmi,	kteří	to	-	bez	ohledu	na	svou	inteligenci	a	vzdělání	-	nesvedli.

Po	pár	měsících,	když	už	(ke	své	nesmírné	úlevě)	s	Jevgenijí	skončil,	Nero
Tatarskou	poušť	konečně	otevřel,	a	byl	jí	zcela	uchvácen.	Jak	Jevgenija	tušila,
stejně	jako	ona	se	v	protagonistovi	knihy,	Giovannim	Drogovi,	okamžitě	poznal.

Nakoupil	pak	hromadu	výtisků	jejího	(špatného)	anglického	překladu	a
podaroval	jím	každého,	kdo	jej	slušně	pozdravil	-	dokonce	i	vrátného	z	jeho
newyorského	domu,	který	dokázal	anglicky	stěží	promluvit.	Příběh	románu	mu
vykládal	s	takovým	nadšením,	až	mu	nakonec	musel	objednat	jeho	španělský
překlad,	El	desierto	de	los	tártaros.

Krvácet	nebo	zkrachovat
Rozdělme	si	svět	na	dvě	kategorie.	Někteří	lidé	připomínají	krocany	-

vystavují	se	nebezpečí	velkého	propadu,	aniž	by	si	to	uvědomovali	-,	zatímco
ostatní	si	hrají	na	krocana	naruby	a	připravují	se	na	velké	události,	které	by	pro
ostatní	mohly	být	překvapením.	Některé	strategie	a	životní	situace	se	odvíjejí



tak,	že	sázíte	dolary	a	vyhráváte	jen	sérii	centů,	ačkoli	vám	připadá,	že	neustále
vítězíte.	Při	jiných	postupně	sázíte	centy,	abyste	později	vyhráli	dolary.	Jinými
slovy,	buď	sázíte	na	to,	že	se	"černá	labuť"	objeví,	nebo	na	to,	že	nikdy
nenastane	-	dvě	strategie,	vyžadující	odlišnou	mentalitu.

Již	jsme	si	ukázali,	že	lidé	upřednostňují	průběžné	vydělávání	menších
částek.	Vzpomeňte	si	na	případ	zmíněný	ve	čtvrté	kapitole,	kdy	velké	americké
banky	ztratily	v	létě	roku	1982	téměř	vše,	co	kdy	předtím	vydělaly.

Některé	záležitosti	tedy	patří	do	Extrémova,	ač	se	nám	tak	na	první	pohled
nejeví,	neboť	riziko	je	v	tomto	případě	skryté	a	projevuje	se	se	zpožděním	-
naivní	lidé	proto	tyto	záležitosti	považují	za	"bezpečné".	Pro	Extrémov	je
typické,	že	se	nám	v	krátké	časové	perspektivě	jeví	bezpečnější,	než	ve
skutečnosti	je.

Pro	Nera	byl	každý	podnik	vystavený	možnosti	podobného	propadu
pochybný,	zejména	proto,	že	nedůvěřoval	žádné	metodě,	která	měla	riziko
takového	propadu	stanovit.	Vzpomeňme	si	na	zmínku	ze	čtvrté	kapitoly	-	účetní
období,	na	jejichž	základě	firmy	hodnotíme,	jsou	příliš	krátká	na	to,	abychom
dokázali	určit,	zda	si	tyto	firmy	vedou	dobře	či	nikoli.	A	protože	je	naše	intuice
povrchní,	posuzujeme	rizika	příliš	chvatně.

V	rychlosti	vám	představím	Nerovu	myšlenku.	Vycházel	z	triviálního
předpokladu:	obchodní	sázky,	které	přinášejí	velká,	ale	nepříliš	častá	vítězství	a
malé,	zato	však	časté	prohry,	se	vyplatí	za	předpokladu,	že	se	jim	ostatní
vyhýbají	a	že	k	nim	máte	dostatek	osobní	i	intelektuální	vytrvalosti.	Ta	je	však
nezbytná.	Musíte	se	rovněž	připravit	na	to,	že	lidé	z	vašeho	okolí	vás	zahrnou,
většinou	zcela	nepokrytě,	všemožnými	urážkami.	Často	jsme	ochotni
akceptovat,	že	finanční	strategie	s	malou	šancí	na	úspěch	nemusí	být	nutně
špatná	-	za	předpokladu,	že	úspěch	je	natolik	výrazný,	aby	ji	ospravedlnil.	Kvůli
celé	řadě	psychologických	příčin	však	máme	potíže	s	její	aplikací;	jednoduše
proto,	že	tato	strategie	vyžaduje	kombinaci	přesvědčení,	schopnosti	vyrovnat	se
s	opožděnou	satisfakcí	a	ochoty	bez	mrknutí	oka	snášet	ostouzení	ze	strany
klientů.	Ti,	kdo	z	jakéhokoliv	důvodu	prodělávají,	začnou	velmi	rychle	budit
dojem	viníků	a	svým	okolím	jsou	zahrnuti	další	dávkou	despektu.

Proti	potenciálně	riskantní	strategii	maskované	jako	důmyslná	taktika
postavil	Nero	jinou,	již	nazval	"krvácení".	Dlouhodobě	a	každodenně
proděláváte,	dokud	nepřijde	událost,	která	vám	to	vrátí	i	s	úroky.

Žádná	jednotlivá	epizoda	vám	přitom	nehrozí	krachem	-	na	druhou	stranu
však	mohou	ve	světě	nastat	změny,	které	s	sebou	přinesou	zisky,	jakými	lze
nahradit	roky,	desetiletí,	někdy	i	staletí	předchozích	drobných	ztrát.

Nero	neznal	nikoho,	kdo	by	měl	pro	podobnou	strategii	méně	genetických
předpokladů	než	on	sám.



Jeho	mozek	nesouhlasil	s	tělem	natolik	důrazně,	až	Nera	začala	sžírat
neustálá	vnitřní	válka.	Potíž	spočívala	v	těle,	které	muselo	snášet	fyzickou	únavu
způsobenou	neurobiologickým	efektem	neustálých	malých	finančních	ztrát	-	cosi
jako	celodenní	čínské	mučení	kapající	vodou.	Nero	zjistil,	že	tyto	ztráty	zasahují
složky	jeho	mozku	ovlivňující	emoce,	obcházejí	vyšší	kortikální	struktury,
pomalu	zasahují	hipokampus	a	oslabují	mu	paměť.	Hipokampus	je	struktura,	o
níž	se	domníváme,	že	paměť	kontroluje.	Je	to	nejplastičtější	část	mozku,	která
zřejmě	absorbuje	všechny	škody	způsobené	opakovaným	podrážděním,	jakým	je
chronický	stres,	který	zažíváme,	když	každodenně	přijímáme	malé	dávky
negativních	pocitů	-	na	rozdíl	od	oživujícího	"pozitivního	stresu",	jejž
pociťujeme,	když	na	nás	čas	od	času	v	obýváku	vyskočí	tygr.	Navzdory	naší
snaze	si	to	či	ono	racionálně	zdůvodnit	bere	hipokampus	podráždění	chronickým
stresem	vážně	a	nevratně	atrofuje.	Ačkoli	si	mnohdy	myslíme	opak,	tyto
zdánlivě	neškodné	stresory	nás	nijak	neposilují	a	mohou	nás	naopak	připravit	o
část	vlastního	já.

Nero	si	život	otrávil	tím,	že	se	vystavoval	velkému	množství	informací.
Nesledoval-li	neustále	nejnovější	aktualizace,	ale	výsledky	svých	obchodních
aktivit	si	ověřoval	jen	jednou	týdně,	dokázal	se	s	těmito	mukami	vyrovnat.
Vlastní	portfolio	mu	na	duši	nadělalo	méně	vrásek	než	portfolia	jeho	klientů,
protože	to	své	nemusel	neustále	monitorovat.

Byl-li	Nerův	neurobiologický	systém	obětí	konfirmačního	zkreslení	a
reagoval	tedy	na	krátkodobé	a	viditelné	skutečnosti,	mohl	Nero	vlastní	mozek
obelstít	a	zabránit	ničivému	dopadu	této	deformace	tím,	že	se	soustředil	pouze
na	dlouhodobé	výsledky.	Odmítal	pohlédnout	na	jakýkoliv	záznam	své	obchodní
bilance,	jenž	nepokrýval	období	alespoň	deseti	let.	V	intelektuálním	slova
smyslu	dospěl	během	burzovního	krachu	v	roce	1987,	kdy	z	malého	kapitálu,
který	kontroloval,	vytvořil	mimořádný	zisk.	Tato	epizoda	jeho	bilanci	při
celkovém	pohledu	jednou	provždy	zhodnotila.	Z	téměř	dvaceti	let	strávených
obchodováním	byly	pro	Nera	úspěšné	pouze	čtyři.	Ale	i	jediný	rok	byl	pro	něj
víc	než	dost.	Stačil	mu	jeden	dobrý	rok	za	celé	století.

Investoři	ho	netrápili	-	jeho	obchodování	potřebovali	jako	pojistku	a	dobře
mu	platili.	Musel	pouze	dávat	najevo	mírné	pohrdání	těmi,	kterým	chtěl	pustit
žilou,	což	mu	však	nečinilo	velké	potíže.	Nebyla	to	snaha	nijak	strojená:	Nero	o
takových	lidech	neměl	vysoké	mínění	a	řečí	těla	to	bez	zábran	vyjadřoval,
zatímco	navenek	se	k	nim	nadále	choval	s	až	staromódní	zdvořilostí.	Po	dlouhé
šňůře	ztrát	dával	zřetelně	najevo,	že	se	nijak	neomlouvá	-	a	paradoxně	si	tímto
způsobem	získal	ještě	více	podpory.	Neukážete-li	ani	stín	nesmělosti,	lidé	uvěří
všemu,	co	jim	řeknete;	podobně	jako	zvířata	si	ale	dokážou	všimnout	i	té
nejmenší	trhliny	ve	vašem	sebevědomí	ještě	předtím,	než	ji	dáte	najevo.	Celé



kouzlo	spočívá	v	maximálně	uhlazeném	chování.	Jste-li	nadmíru	přátelští	a
slušní,	dáte	své	sebevědomí	najevo	daleko	snadněji	-	dokážete	lidi	ovlivňovat,
aniž	byste	urazili	jejich	city.	Jak	si	Nero	uvědomil,	potíž	s	obchodníky	tkví	v
tom,	že	chováte-li	se	jako	poraženec,	budou	tak	s	vámi	také	jednat;	hranice	si
nastavujete	sami.	Žádné	absolutní	měřítko	toho,	co	je	dobré	a	co	špatné,	totiž
neexistuje.	Nezáleží	na	tom,	co	lidem	říkáte,	ale	jak	jim	to	říkáte.

Část	informací	si	ovšem	musíte	nechat	sebe	a	před	svým	okolím	zachovat
přímo	olympský	klid.

V	době,	kdy	Nero	pracoval	pro	investiční	banku	jako	trader,	se	musel
vyrovnat	se	skutečností,	že	bude	jako	zaměstnanec	hodnocen	prostřednictvím
příslušného	formuláře.	Ten	měl	za	úkol	zaznamenávat,	jak	si	zaměstnanci	vedou,
a	zabránit	tomu,	aby	práci	odbývali.	Nero	považoval	tato	hodnocení	za	absurdní,
protože	nijak	zvlášť	neodrážela	kvalitu	traderovy	práce,	zato	jej	nutila	obcházet
systém	a	snažit	se	o	krátkodobé	zisky	i	za	cenu	možných	propadů	-	jako	když
banka	neuváženě	poskytuje	úvěry,	u	nichž	hrozí	riziko,	že	nebudou	splaceny,
neboť	bankovní	úředník	se	snaží	zlepšit	si	bilanci	kvůli	nadcházejícímu
čtvrtletnímu	hodnocení.	Jednoho	dne	na	počátku	své	kariéry	tradera	se	Nero
posadil	a	klidně	naslouchal	vyjádření	svého	"supervizora".	Když	pak	od
dotyčného	převzal	hodnotící	formulář,	roztrhal	jej	před	ním	na	kousky.	Dělal	to
neobyčejně	pomalu,	aby	zdůraznil	kontrast	mezi	povahou	svého	činu	a	klidem,	s
nímž	papír	cupoval.	Šéf	ho	jen	tupě	pozoroval,	bledý	strachy	a	s	očima	navrch
hlavy.	Nero	se	plně	soustředil	na	své	nevzrušené	počínání,	povznášen	vědomím,
že	dokáže	stát	za	vlastním	názorem,	i	formou,	jakou	dal	tento	názor	najevo.	Ta
kombinace	elegance	a	důstojnosti	ho	opájela.	Věděl,	že	ho	buď	vyhodí,	nebo	mu
dají	pokoj.	Dali	mu	pokoj.

Kapitola	osmá:	NEOMYLNÉ	ŠTĚSTÍ	GIACOMA
CASANOVY	ANEB	PROBLÉM	NĚMÉHO

SVĚDECTVÍ

Diágorův	problém	-	Jak	"černé	labutě"	unikají	z	historické	literatury	-
Kterak	se	chránit	před	utopením	-	Utopenci	k	volbám	nechodí	-	Pojďme	všichni

na	burzu	-	Počítají	se	i	němí	svědkové?	-
Casanovova	šťastná	hvězda	-	"Nezničitelný"	New	York

Dalším	klamem	přítomným	v	tom,	jak	události	kolem	nás	vnímáme,	je	němé



svědectví.	Historie	před	námi	ukrývá	jak	"černé	labutě"	samotné,	tak	i	svou
schopnost	je	vytvářet.

PŘÍBĚH	UTOPENÝCH	VĚŘÍCÍCH

Římský	řečník,	spisovatel,	myslitel,	stoik,	politik	a	manipulátor	a	(obvykle)
ctnostný	muž	Marcus	Tullius	Cicero	zaznamenal	následující	příběh.	Jistému
neznabohu	jménem	Diágoras	jednou	ukázali	pamětní	desky	s	portréty	věřících,
kteří	se	modlili	a	pak	přežili	ztroskotání	lodi.	To	mělo	být	dokladem,	že	modlitba
dokáže	zachránit	člověka	před	utopením.	Diágoras	se	však	zeptal:	"Kde	máte
obrazy	těch,	co	se	modlili	a	utopili?"

Utopený	a	beznadějně	mrtvý	věřící	se	s	námi	ze	dna	moře	podělí	o	své
zkušenosti	jen	stěží.

Náhodného	pozorovatele	však	může	tato	skutečnost	zmást	a	přesvědčit	ho	o
existenci	zázraků.

Tuto	obtíž	nazýváme	problém	němého	svědectví.	Myšlenka	je	to	jednoduchá,
přesto	však	silná	a	obecně	platná.	Zatímco	většina	myslitelů	se	snaží	překonat
své	předchůdce,	Cicero	překonává	téměř	až	do	dnešních	dob	víceméně	všechny
empirické	filozofy,	kteří	přišli	po	něm.

Ve	svém	díle	zmiňují	tento	postřeh	i	mnou	uctívaný	esejista	Michel	de
Montaigne	a	empirik	Francis	Bacon,	kteří	jím	vysvětlují	vznik	falešných
přesvědčení.	Bacon	ve	svém	Novém	organu	napsal:	"A	tak	je	tomu	téměř	s
každou	pověrou,	ať	už	patří	do	astrologie	nebo	se	týká	vykládání	snů,
nepříznivých	znamení,	božské	odplaty	apod."	Potíž	je	samozřejmě	v	tom,	že
neosvojíme-li	si	tyto	poznatky	systematicky	a	nevtělíme	je	do	způsobu	svého
myšlení,	rychle	na	ně	zapomeneme.

Němé	svědectví	prorůstá	vším,	co	se	týká	historie.	Tou	ovšem	nemyslím	jen
ony	fundované,	ale	nudné	knihy,	které	pod	tímto	označením	nalezneme	v
knihkupectví	(a	jejichž	obálky	nás	lákají	ke	koupi	reprodukcemi	renesančních
maleb).	Historie	je,	jak	budu	stále	opakovat,	jakákoliv	posloupnost	událostí,	na
niž	pohlížíme	poté,	co	nastala.

Důsledkem	takto	vzniklého	zkreslení	mohou	být	příčiny,	jaké	přisuzujeme
úspěchu	idejí	či	náboženských	směrů,	klamný	dojem	schopností	toho	či	onoho
odborníka,	úspěšnost	umělecké	kariéry,	průběh	debaty	"geny	versus	prostředí",
chybně	interpretovaná	svědectví	u	soudu	či	iluze,	že	historie	má	svou	vlastní
"logiku";	nejzávažněji	se	však	promítá	do	našeho	chápání	podstaty	mimořádných
událostí.

Sedíte	v	učebně	a	už	druhou	hodinu	nasloucháte	výkladu	důležitě	se



tvářícího,	přemoudřelého	(a	nudného)	přednášejícího	v	tvídovém	saku,
puntíkované	kravatě	a	bílé	košili	na	téma	teorie	dějin.	Nuda	vás	už	ochromila
natolik,	že	nejste	schopni	sledovat,	o	čem	vlastně	mluví,	nedokážete	však
nezachytit	plejádu	hvězdných	jmen:	Hegel,	Fichte,	Marx,	Proudhon,	Platón,
Hérodotos,	Ibn	Chaldún,	Toynbee,	Spengler,	Michelet,	Carr,	Bloch,	Fukuyama	a
bůhvíkdo	ještě.	Řečník	vyvolává	dojem	hloubky	a	zasvěcenosti	a	nedopustí,	aby
vám	uniklo,	že	k	tématu	přistupuje	z	"postmarxistického",	"postdialektického"	či
jiného	podobného	hlediska.	A	pak	si	náhle	uvědomíte,	že	většina	toho,	co	říká,
spočívá	na	prosté	optické	iluzi.	Je	vám	to	však	málo	platné:	svým	výkladem	je
pohlcen	natolik,	že	pokud	byste	s	jeho	metodou	začali	polemizovat,	zahrne	vás
jen	další	dávkou	velkých	jmen.

Přehlédnout	při	spřádání	teorií	dějin	hřbitov	je	až	dětsky	snadné.	Netýká	se
to	zdaleka	jen	historie:	problém	spočívá	ve	způsobu,	jakým	vytváříme	vzorky	a
opatřujeme	si	důkazy	v	jakékoliv	oblasti.

Nazvěme	daný	jev	zkreslení	sběru	dat,	tedy	rozdíl	mezi	tím,	co	existuje,	a
tím,	co	vidíme.	Výrazem	zkreslení	přitom	myslím	systematickou	chybu,	která
zvýrazňuje	pozitivní	či	negativní	dopady	té	či	oné	skutečnosti,	tak	jako	osobní
váha,	jež	ukazuje	více	(případně	méně),	než	skutečně	vážíte,	nebo	videokamera
deformující	vaše	tělesné	proporce.	Během	posledního	století	byl	tento	problém
opětovně	připomínán,	aby	se	na	něj	vzápětí	znovu	zapomnělo	(tak	jako	na
Ciceronův	příběh).	Utopení	věřící	nám	o	svých	zkušenostech	nenapíší	(jde	to
přece	jen	lépe,	je-li	člověk	naživu),	a	stejně	tak	platí,	že	historii	nepíší	ani
poražení,	ať	už	jsou	to	lidé	či	myšlenky.	Je	pozoruhodné,	že	historici	ani	jejich
kolegové	z	dalších	humanitních	oborů	nevytvořili	pro	němé	svědectví	žádný
termín	(pátral	jsem	po	něm	opravdu	bedlivě),	ačkoliv	právě	oni	mu	potřebují
rozumět	nejvíce.	Očekávat,	že	s	ním	přijdou	novináři,	produkující	zkreslení	ve
velkém,	by	bylo	jistě	bláhové.

Spojení	systematická	chyba	poukazuje	mimo	jiné	na	potenciální
kvantifikovatelnost	daného	jevu:	popsané	zkreslení	lze	spočítat	a	provést
příslušnou	opravu	tím,	že	vezmeme	v	úvahu	živé	i	mrtvé,	nejen	ty	první.

Právě	prostřednictvím	němého	svědectví	před	námi	události	tají	svou
nahodilost,	zejména	tu,	jež	souvisí	s	"černými	labutěmi".

Sir	Francis	Bacon	byl	v	mnoha	ohledech	zajímavý	a	sympatický	člověk.
K	okolnímu	světu	přistupoval	důsledně	skepticky,	neakademicky,

antidogmaticky	a	nanejvýš	empiricky,	tedy	způsobem,	s	nímž	se	podobně
skeptický,	neakademický,	antidogmatický	a	empirický	autor	této	knihy	u	jiných
myslitelů	prakticky	nesetkal.	(Skeptikem	se	může	stát	každý	a	přehnanému
empirismu	dokáže	propadnout	kterýkoli	vědec,	důslednost	a	nekompromisnost
plynoucí	ze	spojení	obou	přístupů	je	však	opravdu	vzácným	jevem.)	Problém



spočívá	v	tom,	že	Baconův	empirismus	vyžadoval	potvrzování,	nikoli	vyvracení
teorií;	Bacon	tak	uvedl	na	scénu	problém	konfirmačního	zkreslení,	onoho
ďábelského	jevu,	z	něhož	se	rodí	"černé	labutě".

HŘBITOV	NÁRODNÍHO	PÍSEMNICTVÍ

Často	slýcháme,	že	ačkoli	Féničané	údajně	vynalezli	abecedu,	nedali	světu
žádnou	literaturu.	Debaty	o	této	spekulaci	se	opírají	o	absenci	písemných
památek	a	docházejí	obvykle	k	závěru,	že	ať	už	z	kulturních	či	etnických	důvodů
se	Féničané	zajímali	spíše	o	obchod	než	o	umění.	I	vynález	abecedy	měl	proto
sloužit	spíše	k	pořizování	prozaických	obchodních	záznamů	a	nikoliv	ke
vznešenějšímu	cíli	literární	tvorby.	(Vzpomínám	si,	že	ve	venkovském	domě,
který	jsem	si	pronajal,	jsem	kdysi	našel	na	poličce	zaprášený	výtisk	knihy	Willa
a	Ariel	Durantových	popisující	Féničany	jako	"obchodnické	plémě".

Bojoval	jsem	pak	s	pokušením	zatopit	s	ním	v	krbu.)	Dnes	se	ukazuje,	že
toho	Féničané	nenapsali	zase	tak	málo,	používali	však	nepříliš	trvanlivý	druh
papyru,	který	neodolal	zubu	času.	Než	začali	autoři	a	písaři	ve	druhém	či	třetím
století	používat	pergamen,	rukopisy	neměly	dlouhý	život.	Pokud	je	nikdo	znovu
neopsal,	vytratily	se	ze	světa.

Opomíjení	němého	svědectví	je	typické	také	pro	způsob,	jímž	poměřujeme
talent	-	zejména	v	oblastech,	jimž	vládne	pravidlo	"vítěz	bere	vše".	Výsledek	se
nám	může	zamlouvat,	ale	z	příběhů	těch,	kdo	dosáhli	úspěchu,	nemá	smysl
vyvozovat	příliš	mnoho,	protože	našim	očím	se	nabízí	pouze	část	celkového
obrazu.

Vzpomeňme	si	na	důsledek	zmíněného	pravidla,	o	němž	byla	řeč	ve	třetí
kapitole:	mnozí	z	těch,	kteří	se	považují	za	spisovatele,	se	živí	(samozřejmě	jen
"dočasně")	obsluhou	nablýskaného	přístroje	na	cappuccino	ve	Starbucks.
Nerovnost	v	této	profesi	výrazně	převyšuje	nerovnost	dejme	tomu	mezi	lékaři,
které	jen	zřídkakdy	spatříme	smažit	hamburgery.	Mohu	tedy	předpokládat,	že
úspěšnost	všech	příslušníků	lékařského	stavu	lze	do	značné	míry	posoudit	na
základě	jejich	viditelného	vzorku.	Totéž	platí	i	u	instalatérů,	taxikářů,	prostitutek
a	dalších	profesí,	v	nichž	nefunguje	efekt	superhvězd.	Zajděme	v	rozpravě	o
Extrémově	a	Průměrově,	kterou	jsme	otevřeli	ve	třetí	kapitole,	o	krok	dále.
Dynamika	světa	superhvězd	způsobuje,	že	to,	čemu	říkáme	"literární	odkaz"
nebo	"milníky	literatury",	představuje	jen	nepatrný	zlomek	všeho,	co	bylo
napsáno.	To	je	první	důležitý	postřeh.	Jak	nám	tato	skutečnost	znemožňuje
udělat	si	věrohodný	obrázek	o	literárním	nadání,	vysvitne	z	následujícího
příkladu:	věhlas	francouzského	prozaika	Honorého	de	Balzaca	pravděpodobně



přičtete	jeho	nedostižnému	realismu,	hloubce	a	komplexnosti	jeho	tvorby,	práci	s
postavami,	poutavosti	jeho	děl	a	tak	dále.	Za	nedostižné	kvality,	jež	daly
vzniknout	vrcholnému	literárnímu	dílu,	lze	ovšem	podobné	charakteristiky
označit	pouze	tehdy,	postrádají-li	je	opravdu	ti,	o	nichž	soudíme,	že	nevládli
srovnatelným	talentem.	Co	když	však	existovaly	desítky	srovnatelně
mistrovských	děl,	která	se	řízením	osudu	nedochovala?	Pokud	by	tomu	tak
opravdu	bylo,	musím	podle	této	logiky	s	politováním	konstatovat,	že
zbožňovaný	Balzac	vděčí	za	své	postavení	pouze	tomu,	že	mu	štěstěna	přála	více
než	jeho	kolegům.	Jeho	vyzdvihováním	tak	nejspíš	budete	křivdit	jiným.

V	žádném	případě	netvrdím,	že	Balzac	nebyl	talentovaný	autor	-	jen	to,	že
jeho	nadání	nebylo	tak	jedinečné,	jak	se	obvykle	domníváme.	Pomysleme	jen	na
tisíce	dnes	zcela	zapomenutých	spisovatelů:	jejich	příspěvek	již	do	našich	analýz
nevstoupí.	Našemu	zraku	zůstávají	skryty	celé	tuny	odmítnutých	rukopisů,	jež	se
nikdy	nedočkaly	vydání.	Jen	týdeník	New	Yorker	odmítne	kolem	stovky	nabídek
denně;	představte	si	ten	zástup	géniů,	o	nichž	se	nikdy	nedozvíme.	V	zemi,	jako
je	Francie,	kde	hodně	lidí	píše	a	bohužel	již	méně	čte,	přijímají	prestižní
nakladatelství	od	začínajících	autorů	přibližně	každý	desetitisící	rukopis.
Zkusme	si	představit,	kolik	herců	nikdy	neuspělo	u	konkurzu,	ale	kdyby	jim
alespoň	jednou	štěstí	přálo,	vedli	by	si	pak	více	než	obstojně.

Až	příště	navštívíte	nějakého	movitějšího	Francouze,	pravděpodobně	v	jeho
knihovně	spatříte	důstojně	vyhlížející	svazky	z	řady	Bibliothèque	de	la	Pléiade,
z	nichž	jejich	majitel	velmi	pravděpodobně	nikdy	žádný	nečetl,	zejména	proto,
že	jsou	tak	nepohodlně	malé	a	těžké.	Patřit	do	Pléiade	znamená	být	součástí
literárního	kánonu.	Jsou	to	drahé	knihy;	je	z	nich	cítit	charakteristická	vůně
supertenkého	indického	papíru,	umožňujícího	vtěsnat	patnáct	set	běžných	stran
textu	do	svazku	formátu	malého	paperbacku	a	maximum	mistrovských	děl	na
pařížský	čtvereční	metr.	Nakladatelství	Gallimard	bývá	při	rozhodování	o
zařazení	autora	do	této	edice	velice	vybíravé	-	estét	a	dobrodruh	André	Malraux
je	jedním	z	hrstky	těch,	kteří	se	do	ní	dostali	již	za	svého	života.	Patří	sem
rovněž	Dickens,	Dostojevskij,	Hugo	a	Stendhal	společně	s	Mallarmém,	Sartrem,
Camusem	-	a	Balzacem.	Pokud	se	však	necháte	inspirovat	Balzacovými
vlastními	myšlenkami,	na	které	se	nyní	podíváme	blíže,	zřejmě	budete	souhlasit,
že	podobný	oficiální	korpus	nemá	zcela	přesvědčivé	opodstatnění.

Problém	němého	svědectví	ukázal	Balzac	v	plné	kráse	ve	svém	románu
Ztracené	iluze.	Ztěžka	se	protloukající	provinční	génius	Lucien	de	Rubempré
(vlastním	jménem	Lucien	Chardon)	se	vydává	do	Paříže,	aby	tam	zahájil	dráhu
spisovatele.	Nepostrádá	talent	-	jak	mu	alespoň	namlouvá	vyšší	společnost	z
Angoulêmu.	Těžko	však	říct,	zda	za	to	může	spíš	Lucienův	zevnějšek	nebo
literární	kvalita	jeho	díla	-	ba	dokonce	i	to,	zda	je	tato	kvalita	viditelná	a	-	což



podle	všeho	zajímá	Balzaca	-	jestli	na	pojmu	talent	vůbec	něco	je.	Úspěch	je	tu
prezentován	poněkud	cynicky,	jako	výsledek	úskoků,	reklamy	nebo	náhodného
vzedmutí	zájmu,	jež	nastává	úplně	z	jiných	důvodů	než	pro	dílo	samotné,	a
Lucien	odhaluje	existenci	obrovského	hřbitova	"ležáků".

Později	se	Lucien	dozvěděl,	že	ležák	se	přezdívá	mezi	knihkupci	dílům,	která
dlouho	zůstávají	v	hlubinných	samotách	skladů	ležet	na	policích.

Balzac	nám	tu	ukazuje	smutný	stav	dobové	literární	scény:	poté	co	jistý
nakladatel	Lucienův	rukopis	odmítne,	aniž	by	jej	četl,	je	později,	když	už	se
Lucien	těší	jistému	věhlasu,	tentýž	text	přijat	k	vydání	jiným	nakladatelem;	ani
ten	jej	však	nečetl.	Samotná	práce	je	v	tomto	případě	až	druhotná.

V	románu	najdeme	i	další	případ	němého	svědectví:	jeho	postavy	si	stále
stěžují,	že	poměry	už	nejsou,	jaké	bývaly,	jako	by	literatura	bývala	dříve
férovější	a	podobná	pohřebiště	autorů	neexistovala	i	v	minulosti.	Na	"ležáky"
mezi	literárními	díly	svých	předků	tak	zcela	zapomínají.	Povšimněme	si,	že	již
přede	dvěma	sty	lety	si	naši	předkové	idealizovali	minulost	úplně	stejně	jako	my.

Jak	jsme	se	již	zmínili,	chceme-li	analyzovat	úspěchy	a	pochopit	jejich
příčiny,	je	zapotřebí	studovat	typické	vlastnosti	neúspěchů.	V	další	podkapitole
se	obrátíme	k	obecnější	verzi	tohoto	tvrzení.

Milionářem	snadno	a	rychle
Početné	studie,	jež	se	snaží	odhalit	schopnosti	nutné	pro	mimořádný	úspěch,

používají	následující	metodologii.	Zaměří	se	na	populaci	skutečných	es,
ověnčených	tituly	a	zastávajících	významné	funkce,	jejichž	vlastnosti	pak
studují.	Zkoumají	přitom,	které	rysy	mají	společné:	odvahu,	ochotu	riskovat,
optimismus	a	tak	dále,	z	čehož	vyvozují,	že	právě	ty	-	zejména	ochota	riskovat	-
dopomáhají	lidem	k	úspěchu.	Tentýž	dojem	byste	nejspíš	nabyli	po	přečtení
"vlastních"	životopisů	nejrůznějších	výkonných	ředitelů,	případně	pokud	byste
vyslechli	jejich	přednášku	pro	servilní	aspiranty	na	titul	MBA.

Nyní	se	ale	podívejte	na	hřbitov.	Není	to	zcela	snadné,	neboť	jak	se	zdá,	lidé,
kteří	selhali,	memoáry	nepíší,	a	pokud	by	je	přece	jen	napsali,	nakladatelé,	jež
jsem	měl	tu	čest	poznat,	by	se	neobtěžovali	jim	ani	zavolat	(natož	odpovědět
písemně).	Žádný	čtenář	nedá	téměř	sedmadvacet	dolarů	za	příběh	profesního
selhání,	i	kdybyste	jej	přesvědčili,	že	z	něj	pochytí	více	užitečných	informací	než
z	vyprávění	o	velkolepém	úspěchu.{31}	Podstata	životopisné	literatury
nespočívá	v	ničem	jiném	než	v	tom,	že	zcela	libovolně	stanovíte	kauzální	vztahy
mezi	vybranými	vlastnostmi	dotyčné	osoby	a	pozdějšími	událostmi	v	jejím
životě.	Nyní	se	vraťme	ke	hřbitovu.	Pohřebiště	poražených	bude	plné	těch,	kteří



sdíleli	následující	vlastnosti:	odvahu,	ochotu	riskovat,	optimismus	a	tak	dále.
Jsou	to	tytéž	rysy,	kterými	se	vyznačovala	už	populace	milionářů.	V
individuálních	schopnostech	může	samozřejmě	existovat	jistý	rozdíl,	ale	obě
skupiny	od	sebe	v	zásadě	odlišuje	jediný	faktor:	štěstí.	Čiré	štěstí.

K	tomu,	abychom	na	to	přišli,	příliš	empirismu	nepotřebujeme:	postačí
jednoduchý	myšlenkový	experiment.	Manažeři	investičních	fondů	tvrdí,	že
nadání	některých	jedinců	je	zcela	výjimečné	-	rok	co	rok	překračují	svými
výnosy	tržní	průměr.	Manažeři	vás	pak	s	těmito	"génii"	seznámí	a	přesvědčí	vás
o	jejich	schopnostech.	Já	jsem	si	na	počítači	nasimuloval	množiny	investorů,
kteří	se	rozhodovali	čistě	náhodně,	a	dokázal	tak,	že	obdobní	géniové	musí
existovat	zcela	zákonitě	-	pouze	zásluhou	štěstí.

Zbavíte-li	se	každoročně	těch	neúspěšných	a	ponecháte	si	ty	nejlepší,
nakonec	vám	logicky	zbudou	jen	ti	dlouhodobě	úspěšní.	Budete-li	ignorovat
hřbitov	padlých	investorů,	výsledný	dojem	z	daného	podnikání	bude	zcela
pozitivní,	přičemž	někteří	z	jeho	aktérů	budou	výrazně	schopnější	než	ti	ostatní.

Nějaké	to	vysvětlení	úspěchu	přeživších	šťastlivců	se	samozřejmě	najde:	"Jí
tofu",	"Dlouho	pracuje,	před	pár	dny	jsem	jí	volal	do	kanceláře	v	osm	večer".
Nebo	naopak:	"Je	od	přírody	líná.	Takoví	lidé	si	zachovají	jasný	úsudek".
Nějakou	tu	"příčinu"	si	prostřednictvím	retrospektivního	determinismu	najdeme
vždycky	-	jde	o	to,	aby	byla	viditelná.	Podobné	simulace	hypotetických	množin,
často	prováděné	s	pomocí	počítače,	nazývám	generátory	výpočetní
epistemologie.	K	tomu,	abychom	mohli	takový	myšlenkový	experiment	na
počítači	provést,	stačí	vytvořit	zcela	náhodný	alternativní	svět	a	ověřit	si,	že	se
podobá	tomu	našemu.	Bude	výjimkou,	nenalezneme-li	tímto	postupem	šťastné
miliardáře.	{32}

Vzpomeňme	si	na	rozdíly	mezi	Extrémovem	a	Průměrovem,	o	nichž	byla	řeč
ve	třetí	kapitole.	Tvrdil	jsem	tehdy,	že	zvolit	si	škálovatelné	povolání	není	dobrý
nápad	z	toho	prostého	důvodu,	že	jen	málokteří	v	něm	dosáhnou	výrazného
úspěchu.	Hřbitov	těch,	kteří	neuspěli,	je	naopak	rozlehlý:	družina	hladovějících
herců	je	početnější	než	družina	hladovějících	účetních	-	dokonce	i	tehdy,	mají-li
obě	v	průměru	stejný	příjem.

KRYSÍ	FITCENTRUM

Představme	si	i	druhou,	ještě	horší	variantu	problému	němého	svědectví.
Když	mi	bylo	něco	přes	dvacet,	dosud	jsem	pravidelně	četl	noviny	a	myslel	si,
že	mi	to	bude	k	užitku,	narazil	jsem	na	článek,	který	rozebíral	stále	výraznější
přítomnost	ruské	mafie	ve	Spojených	státech	a	popisoval,	jak	v	některých



částech	Brooklynu	vytlačuje	tradiční	kmotry.	Její	tvrdost	a	brutalitu	přitom
připisoval	faktu,	že	ruské	gangstery	zocelil	předchozí	pobyt	v	gulagu,	síti
pracovních	táborů	na	Sibiři,	kam	bývali	pravidelně	posíláni	disidenti	i	prostí
zločinci.	Tato	očistná	metoda	byla	zavedena	již	za	carského	Ruska	a	sovětský
režim	ji	později	dovedl	k	dokonalosti.	Mnoho	deportovaných	pobyt	v	těchto
pracovních	táborech	nepřežilo.

Zoceleni	gulagem?	Ta	věta	mě	uhodila	do	očí	jako	rozumná	dedukce	a
naprostý	nesmysl	zároveň.

Odhalit,	v	čem	tento	nesmysl	spočívá,	mi	chvíli	trvalo,	neboť	byl	skryt	za
kosmetickým	obalem,	a	nápovědu	vám	poskytne	následující	myšlenkový
experiment.	Předpokládejte,	že	máte	k	dispozici	velkou,	netříděnou	populaci
krys:	vypasené,	hubené,	neduživé,	silné,	dobře	rostlé	a	tak	dále.	(Opatříte	si	je
snadno	například	v	kuchyních	módních	newyorských	restaurací.)	Z	tisíců
takových	krys	vytvoříte	různorodou	směs,	která	bude	reprezentativním	vzorkem
krysí	populace	celého	New	Yorku.	Pak	je	přinesete	do	mé	laboratoře	ve
Východní	padesáté	deváté	ulici,	kde	vložíme	všechna	zvířata	do	velké	kádě.	Poté
je	vystavíme	rostoucí	úrovni	radiace	(vzhledem	k	tomu,	že	jde	pouze	o
myšlenkový	experiment,	nebude	na	tom	nic	krutého).	Po	dosažení	daného	stupně
radioaktivního	záření	přežijí	vždy	jen	ty	krysy,	které	budou	geneticky
nejodolnější	(v	čemž	spočívá	klíč	k	celé	záhadě),	zatímco	mrtví	jedinci	náš
vzorek	přirozenou	cestou	opustí.	Postupně	tedy	dostaneme	stále	silnější	skupinu
krys.	Zásadní	důležitost	má	ovšem	skutečnost,	že	i	ta	nejodolnější	krysa	bude
následkem	ozařování	slabší	než	předtím.

Pozorovatele,	který	je	obdařen	analytickými	schopnostmi	a	nejspíše
vystudoval	s	červeným	diplomem,	povede	výsledek	k	přesvědčení,	že	můj
laboratorní	pokus	posloužil	jako	výtečná	náhražka	fitcentra	a	že	by	jeho
výsledek	šlo	snad	aplikovat	na	všechny	savce	(jen	si	představte,	co	by	z	toho	šlo
vytřískat!).	Takový	pozorovatel	se	bude	řídit	následující	logikou:	ty	krysy	jsou
silnější	než	zbytek	populace.	Čím	to	asi	bude?	Počkat	-	všechny	pocházejí	z
laboratoře	toho	Taleba,	co	pořád	mluví	o	nějakých	černých	labutích.	Jen
málokoho	napadne	zajít	se	podívat	i	na	jejich	mrtvé	družky.

Jako	další	krok	poté	sehrajeme	malé	divadýlko	s	deníkem	New	York	Times.
Krysy,	které	pokus	přežily,	vypustíme	po	městě	a	hlavního	zpravodaje	listu	pro
záležitosti	hlodavců	zpravíme	o	pozoruhodném	narušení	hierarchie	v	newyorské
krysí	populaci.	Dozajista	se	pak	dočkáme	obšírného	analytického	článku	na	téma
sociální	dynamiky	newyorských	krys,	v	němž	bude	stát:	"Tito	jedinci	nyní
získali	v	krysí	populaci	města	neotřesitelné	dominantní	postavení.	Poté	co	je
zocelil	pobyt	v	laboratoři	samotářského	(ale	přívětivého)	statistika,	filozofa	a
tradera	dr.	Taleba,	jsou..."



Systematické	chyby	bývají	kruté
Systematická	chyba	má	jistou	nepříjemnou	vlastnost:	nejlépe	se	nám	dokáže

schovat	ve	chvíli,	kdy	jsou	její	následky	nejcitelnější.	Díky	neviditelnosti
mrtvých	krys	platí,	že	čím	je	riziko	smrtonosnější,	tím	méně	je	vidět,	neboť	ti,
kdo	jsou	jím	zasaženi	nejvážněji,	budou	v	důkazním	materiálu	pravděpodobně
chybět.	Čím	ničivější	zacházení,	tím	větší	bude	i	rozdíl	mezi	přeživšími	krysami
a	zbytkem	populace	a	tím	více	budeme	ošáleni	případným	zocelujícím	efektem.
K	tomu,	abychom	si	spletli	efekt	skutečný	(oslabení)	s	efektem	pozorovaným
(posílení),	musí	být	splněna	aspoň	jedna	z	následujících	podmínek:	a)	vzorek
krys	nebude	jednotný	v	síle	a	zdatnosti;	b)	rozdíly	vstoupí	do	hry	vlivem
nerovnoměrného	rozdělení	škodlivého	zacházení.	Tato	diverzita	bude	tedy
výsledkem	nahodilosti,	jež	je	v	takovém	procesu	nevyhnutelná.

Další	skryté	aplikace
S	tímto	poznatkem	můžeme	pokračovat	dále;	je	natolik	obecný,	že	jakmile

nám	jednou	nasadí	brouka	do	hlavy,	jen	těžko	budeme	na	okolní	svět	pohlížet
stejně	jako	doposud.	Naše	pozorování	bude	zcela	připraveno	o	svou	běžnou
platnost.	Podívejme	se	ještě	na	několik	případů,	které	dokreslí	slabiny
mechanismu	našeho	úsudku.

Stabilita	druhů.	Vezměme	počet	biologických	druhů,	které	považujeme	za
vyhynulé.	Vědci	tento	počet	dlouho	odvozovali	z	analýzy	nalezených	fosilií.
Tím	však	ignorovali	neviditelný	hřbitov	plný	druhů,	jež	existovaly,	aniž	by	po
sobě	zanechaly	fosilní	stopy;	fosilie,	které	jsme	dosud	nalezli,	reprezentují	jen
menší	část	druhů,	které	se	kdy	na	Zemi	objevily.	Z	toho	vyplývá,	že	biodiverzita
byla	daleko	vyšší,	než	se	po	prvních	průzkumech	zdálo.	Více	obav	však	budí
další	logický	závěr:	rychlost	vymírání	druhů	je	dost	možná	daleko	vyšší,	než	se
domníváme	-	téměř	99,5	procent	druhů,	které	se	kdy	na	Zemi	vystřídaly,	již
vyhynulo	a	zmíněné	číslo	se	stále	zvyšuje.	Život	je	tedy	o	mnoho	křehčí,	než
jsme	si	připouštěli.

Neznamená	to	však,	že	bychom	si	měli	za	tento	proces	klást	vinu	nebo	že
bychom	se	jej	měli	pokoušet	zastavit	-	probíhal	již	dávno	předtím,	než	jsme
začali	světové	životní	prostředí	negativně	ovlivňovat.

Není	nutné	cítit	morální	zodpovědnost	za	každý	ohrožený	druh.
Vyplácí	se	zločin?	Noviny	píší	jen	o	zatčených	zločincích.	Rubriku	s	příběhy

lidí,	kteří	spáchali	zločin	a	nikdy	nebyli	dopadeni,	budete	v	New	York	Times
hledat	marně.	Stejně	je	tomu	i	s	daňovými	úniky,	korupcí,	kuplířskými	gangy,
případy	otrav	zámožných	manželů	či	manželek	dosud	neznámými	a
nezjistitelnými	látkami	nebo	s	obchodem	s	narkotiky.



Připočtěme	i	to,	že	naše	představa	o	pachatelích	zločinů	je	pravděpodobně
založena	na	vlastnostech	těch	hloupějších,	kteří	se	nechali	chytit.

Jakmile	pronikneme	k	podstatě	němého	svědectví,	začneme	odhalovat	věci,
jež	nám	dosud	zůstávaly	skryty.	Pohlížím	na	svět	z	takové	perspektivy	již
přibližně	dvacet	let	a	jsem	přesvědčen	(byť	to	nemohu	dokázat),	že	náležitým
tréninkem	a	vzděláním	je	možné	se	nástrahám	tohoto	jevu	vyhnout.

Jak	se	dopracovat	k	plavecké	postavě
Co	mají	společného	populární	sousloví	"plavecká	postava"	a	"začátečnické

štěstí"?	A	v	čem	se	podobají	standardnímu	vnímání	historie?
Mezi	hazardními	hráči	panuje	přesvědčení,	že	začátečníci	mají	pokaždé

štěstí.	"Později	o	ně	přijdou,	ale	když	začínají,	zkrátka	jim	přeje,"	slýcháme
často.	Tento	výrok	je	z	empirického	hlediska	skutečně	pravdivý:	badatelé
potvrzují,	že	hazardní	hráči	mívají	na	počátku	štěstí	(totéž	platí	i	pro	burzovní
spekulanty).	Znamená	to	snad,	že	bychom	se	všichni	měli	stát	na	chvíli
gamblery,	využít	vlídné	tváře,	kterou	štěstěna	začátečníkům	ukazuje,	a	poté
přestat?

Odpověď	zní:	ne.	Nastává	zde	stále	tatáž	optická	iluze:	ti,	kdo	s	hazardem
začínají,	budou	mít	buď	štěstí,	nebo	smůlu	(smůlu	o	trochu	častěji,	neboť	kasina
jsou	ve	výhodě).	Ti	šťastnější	budou	pokračovat	dále	s	pocitem,	že	si	je	osud
vyvolil	za	své	chráněnce;	ostatní,	již	odrazeni,	s	hraním	přestanou	a	do
zkoumaného	vzorku	se	nedostanou.	V	závislosti	na	svém	temperamentu	se	pak
nejspíše	začnou	věnovat	pozorování	ptactva,	scrabblu,	pirátství	či	jiným
kratochvílím.	Ti,	co	hrají	dále,	si	budou	pamatovat,	jaké	že	to	měli	v	začátcích
štěstí.	Odpadlíci	však	z	podstaty	věci	členy	hráčské	komunity	už	dávno	nebudou
-

čímž	se	začátečnické	štěstí	vysvětluje.
Existuje	zde	analogie	s	tím,	čemu	se	obecně	říká	"plavecká	postava"	a	co

mne	osobně	před	pár	lety	dovedlo	k	ostudné	chybě	(přestože	se	na	tento	typ
zkresleného	vnímání	specializuji,	nevšiml	jsem	si,	že	podléhám	iluzi).	Když
jsem	zjišťoval,	jak	lidé	hodnotí	vzhled	sportovců	v	různých	disciplínách,	často
jsem	slýchal,	že	běžci	vypadají	jako	anorektici,	cyklisté	mají	velké	zadky	a
vzpěrači	působí	nejistě	a	poněkud	primitivně.	Usoudil	jsem	tedy,	že	bych	měl
strávit	nějakou	tu	hodinu	inhalováním	chlóru	v	bazénu	Newyorské	univerzity,
abych	se	také	dočkal	kýžených	"protáhlých	svalů".	Nyní	nechme	kauzalitu	na
chvíli	stranou.	Předpokládejme,	že	za	různé	typy	lidského	těla	zodpovídá	pouze
genetická	variance.

Lidé,	kteří	mají	přirozené	dispozice	k	plavecké	postavě,	se	také	stanou
lepšími	plavci.	Ty	pak	rovněž	uvidíme	ve	svém	vybraném	vzorku,	kterak



ukrajují	jednu	délku	bazénu	za	druhou.	Kdyby	však	zvedali	činky,	vypadali	by
prakticky	totožně.	Daný	sval	ve	skutečnosti	poroste	víceméně	stejně,	ať	už
berete	steroidy	nebo	lezete	po	umělé	stěně.

CO	JE	A	CO	NENÍ	VIDĚT

Ničivý	hurikán	Katrina,	který	v	roce	2005	zasáhl	New	Orleans,	přitáhl	do
televize	záplavu	výřečných	politiků.	Hluboce	zasaženi	obrazy	zkázy	a
fotografiemi	rozhněvaných	lidí	zbavených	domova	přicházeli	jeden	za	druhým
se	sliby	"obnovy".	Jejich	očividná	touha	nabídnout	lidem	pomoc	a	povznést	se
tak	nad	všeobecné	sobectví	byla	vskutku	šlechetná.

Slibovali	to	ale	zaplatit	ze	svého?	Nikoliv	-	z	veřejných	zdrojů.	Tyto
prostředky	bylo	třeba	přesunout	odněkud	jinud,	tak	jako	v	úsloví	"vezmeš
Petrovi,	abys	dal	Pavlovi".	Ono	odněkud	jinud	se	však	už	příliš	medializovat
nebude.	Může	to	být	třeba	soukromě	financovaný	fond	pro	výzkum	rakoviny
nebo	zdokonalování	léčby	cukrovky.	Patrně	jen	málokoho	bude	zajímat	osud
pacientů	s	rakovinou	ležících	někde	o	samotě	a	v	depresi,	o	nichž	nám	žádná
televize	nic	nesdělí.	Tito	lidé	nejen	že	nejsou	voliči	(příštích	voleb	se	již
nedožijí),	ale	také	nijak	neosloví	naše	city.	Každý	den	jich	zemře	víc,	než
dokázal	zabít	hurikán	Katrina;	a	právě	oni	nás	potřebují	nejvíce	-	nejen	naši
finanční	pomoc,	ale	i	pozornost	a	péči.	Právě	jim	dost	možná	peníze	vezmeme,
přinejmenším	nepřímo.	Finanční	prostředky,	(ať	už	veřejné	či	soukromé),	jež
odejmeme	lékařskému	výzkumu,	tak	mohou	mít	na	svědomí	i	jejich	smrt.	Bude
to	zločin,	o	němž	se	nedozvíme.

Důsledky	této	myšlenky	se	týkají	lidského	rozhodování	v	situaci,	kdy	máme
na	výběr	z	širokého	rejstříku	možností.	Vidíme	jen	zřejmé	a	viditelné	následky,
ty	méně	zřejmé	a	neviditelné	již	ne.	A	přesto	to	mohou	být	-	a	obvykle	jsou	-	ty
smysluplnější.

Frédéric	Bastiat	žil	v	devatenáctém	století	a	byl	to	humanista	nezvyklého
druhu,	příslušník	vzácného	rodu	nezávislých	myslitelů;	tak	nezávislý,	že	je	dnes
ve	své	rodné	Francii	prakticky	neznámý,	protože	hlásal	myšlenky,	jež	byly	s
tamní	politickou	vírou	v	rozporu	(v	tom,	že	je	ve	své	vlasti	a	rodné	řeči
neznámý,	kráčí	ve	stopách	Pierra	Bayla,	dalšího	z	mých	oblíbených	filozofů).
Má	ale	četné	příznivce	ve	Spojených	státech.

Ve	svém	eseji	"Co	je	a	co	není	vidět"	nadnesl	Bastiat	následující	myšlenku:
vidíme	to,	co	vláda	dělá,	a	pějeme	proto	na	ni	chvalozpěvy;	nevidíme	však
alternativu.	Ta	ovšem	existuje,	jen	není	tak	zřejmá	a	zůstává	nám	skryta.

Vzpomeňte	si	na	klam	konfirmace:	pokud	jde	o	to,	sdělit	nám,	co	učinily,



bývají	vlády	nadmíru	schopné;	hůře	už	jim	jde	vyjmenovat	to,	co	neučinily.
Provádějí	vlastně	cosi,	co	bychom	mohli	nazvat	falešnou	filantropií	-	pomocí	ve
výrazně	viditelném	stylu,	jež	pomíjí	hřbitov	neviditelných	následků.

Bastiat	svými	výpady	proti	klasickým	argumentům	na	obranu	vlád	inspiroval
libertariány.	Jeho	myšlenky	lze	však	zobecnit	jak	na	levici,	tak	na	pravici.

Jde	ovšem	ještě	o	něco	hlouběji.	V	případě,	že	by	strůjce	toho	či	onoho	činu
pocítil	jeho	pozitivní	i	negativní	následky,	učili	bychom	se	rychle.	Často	však
pocítí	jen	ty	pozitivní,	neboť	je	lze	vidět,	zatímco	ty	neviditelné	negativní
dopadnou	na	ostatní	-	náklady	tedy	ponese	společnost.	Vezměme	třeba	opatření
na	ochranu	pracovních	míst:	povšimneme	si	těch	lidí,	jejichž	pracovní	místa	jsou
chráněna,	a	považujeme	tedy	takové	opatření	za	sociálně	prospěšné.
Nezaznamenáme	však,	že	totéž	opatření	sníží	počet	nových	pracovních	míst,
takže	řada	lidí	nenalezne	zaměstnání.	V	některých	případech	-	například	u
zmíněných	onkologických	pacientů,	kteří	mohou	být	nepřímými	oběťmi
hurikánu	Katrina	-	těží	politici	a	falešní	lidumilové	z	okamžitých	viditelných
kladných	dopadů	svého	jednání,	zatímco	ty	záporné	si	dávají	načas;	možná	že	je
nebudeme	moci	přímo	pozorovat	nikdy.	Směrování	dobročinných	příspěvků	na
leckdy	nejméně	potřebná	místa	je	možné	klást	za	vinu	i	médiím.

Použijme	podobnou	logiku	i	na	události	11.	září	2001.	Bin	Ládinova	skupina
při	útoku	na	dvojici	mrakodrapů	Světového	obchodního	centra	bezprostředně
zabila	kolem	dvou	a	půl	tisíce	lidí.	Rodinám	obětí	se	dostalo	podpory	od
všemožných	institucí	a	charitativních	organizací,	což	je	jistě	chvályhodné.

Podle	badatelů	si	však	terorismus	vyžádal	do	konce	roku	ještě	téměř	tisíc
dalších	obětí.	Jak	k	tomu	došlo?

Mnoho	lidí	dostalo	z	létání	panický	strach	a	začalo	raději	jezdit	autem	-	čímž
se	ale	vystavili	zvýšenému	riziku.	Statistiky	ukazují,	že	počet	nehod	v	daném
období	výrazně	vzrostl	-	silnice	je	o	poznání	nebezpečnější	než	obloha.	Rodiny
těchto	nepřímých	obětí	však	pochopitelně	nikdo	finančně	nepodpořil	-

a	ani	ony	samy	netušily,	že	i	jejich	blízké	má	vlastně	na	svědomí	bin	Ládin.
Vedle	Bastiata	mám	slabost	i	pro	Ralpha	Nadera	(v	roli	aktivisty	a	obránce

spotřebitelů,	rozhodně	však	ne	jako	politika).	Možná	že	právě	tento	Američan
svým	spoluobčanům	zachránil	nejvíce	životů	-

zveřejnil	totiž	informace,	jež	usvědčily	výrobce	automobilů	z	přehlížení
bezpečnosti	vozidel.	Ve	své	politické	kampani	před	pár	lety	si	však	i	on
zapomněl	připsat	zásluhy	za	desetitisíce	životů,	jež	byly	zachráněny	díky
zákonům	o	bezpečnostních	pásech,	které	prosadil.	"Podívejte	se,	co	jsem	pro	vás
udělal"

se	prodává	snadněji,	než	"Podívejte,	čeho	jsem	vás	ušetřil".
Vzpomeňme	si	na	příběh	hypotetického	zákonodárce,	jehož	čin	mohl



zabránit	událostem	11.	září.
Kolik	takových	lidí	asi	míjíme	na	ulicích,	aniž	by	si	pyšně	vykračovali	jako

leckterý	z	těch,	kteří	jim	nesahají	ani	po	paty?



Až	se	příště	setkáte	s	lidumilem,	který	bude	rozdávat	lákavé	sliby,
neostýchejte	se	a	vezměte	v	úvahu	i	méně	viditelné	následky	jeho	činů.

Lékaři
Naše	zanedbávání	němého	svědectví	stojí	každodenně	lidské	životy.

Předpokládejme,	že	jistý	lék	chrání	spoustu	lidí	před	potenciálně	nebezpečnou
chorobou,	ale	existuje	riziko,	že	by	některé	z	nich	mohl	zabít	-	sečteno	a
podtrženo,	pro	společnost	je	prospěšný.	Předepíše	jej	lékař?	Nemá	důvod.	Právní
zástupci	osob,	kterým	uškodily	jeho	vedlejší	účinky,	by	se	na	něj	vrhli	jako
zuřiví	psi,	zatímco	ty	životy,	které	lék	zachrání,	se	v	žádném	zúčtování	neobjeví.

Zachráněný	život	je	statistika;	poškozený	pacient	historka.	Statistika	je



neviditelná,	historka	ční.
Neviditelné	bývá	i	riziko	"černých	labutí".	{33}

TEFLONOVÉ	BRNĚNÍ	GIACOMA	CASANOVY

To	nás	přivádí	k	nejzávažnějšímu	z	projevů	němého	svědectví	-	iluzi
stability.	Tato	iluze	otupuje	naše	vnímání	rizik,	jež	jsme	v	minulosti	podstoupili,
zejména	pokud	jsme	měli	to	štěstí	a	tato	rizika	přežili.

Váš	život	se	dostane	do	vážného	ohrožení,	ale	protože	vyváznete,	při
zpětném	pohledu	skutečnou	nebezpečnost	situace	podceňujete.

Dobrodruh	s	intelektuálními	ambicemi	a	legendární	svůdce	žen	Giacomo
Casanova	či	Jacques,	rytíř	de	Seingalt,	jak	si	začal	později	říkat,	jako	by	nosíval
teflonové	brnění,	jež	by	mu	mohli	závidět	i	ti	nejodolnější	mafiánští	kmotři:
smůla	na	něm	neměla	šanci	ulpět.	Ačkoliv	je	znám	především	jako	svůdce,	sám
na	sebe	pohlížel	jako	na	vzdělance.	Literární	věhlas	si	snažil	vydobýt
dvanáctidílnou	Historií	mého	života,	kterou	napsal	v	(půvabně)	špatné
francouzštině.	Kromě	velmi	užitečných	lekcí	svádění	nabízí	tato	kniha	také
zajímavý	popis	celé	řady	obratů	štěstěny.	Casanova	měl	pocit,	že	kdykoliv	se
dostane	do	potíží,	zachrání	jej	jeho	étoile,	šťastná	hvězda.	Když	to	s	ním
začínalo	vypadat	bledě,	situaci	vždy	vyřešila	jakási	neviditelná	ruka,	až	nakonec
uvěřil,	že	je	obdařen	schopností	proměnit	každou	nesnáz	v	novou	příležitost.
Pokaždé,	když	už	měl	smrt	na	jazyku,	potkal	někoho,	kdo	mu	nabídl	finanční
dohodu,	nového	patrona,	jehož	ještě	nestihl	zradit,	nebo	někoho	dostatečně
velkorysého	či	s	dostatečně	děravou	pamětí	na	to,	aby	zapomněl	na	předchozí
zrady.	Byl	snad	Casanova	vyvolencem	osudu,	který	jej	nechal	vyváznout	z	každé
lapálie?

Nikoli	nezbytně.	Zvažme	následující	skutečnost:	mnohé	z	barvitých
dobrodruhů,	kteří	kdy	obývali	tento	svět,	osud	čas	od	času	těžce	zkoušel,	a	jen
málo	z	nich	mu	to	dokázalo	opakovaně	vracet.	Právě	tito	nezdolní	jedinci	budou
inklinovat	k	víře	ve	svou	nezničitelnost;	a	budou	mít	také	v	zásobě	dostatek
zajímavých	zážitků,	aby	o	nich	mohli	psát	knihy.	Samozřejmě	jen	do	té	doby,
než...

Odvážlivci,	kteří	mají	pocit,	že	jim	osud	předurčil	jedinečné	postavení,
nejsou	ve	skutečnosti	nikterak	vzácní	-	dobrodruhů	je	hodně	a	o	těch	s	menším
přídělem	štěstí	se	většinou	nedoslechneme.	Když	jsem	začínal	psát	tuto	kapitolu,
vzpomněl	jsem	si	na	jistou	ženu,	s	níž	jsem	se	bavil	o	jejím	extravagantním
snoubenci	-	byl	to	syn	státního	úředníka	a	pár	vydařených	finančních	transakcí
jej	vyneslo	až	k	životu	jako	z	románu	-	zakázková	obuv,	kubánské	doutníky,



sbírka	automobilů	a	tak	dále.	Francouzi	mají	pro	takové	případy	slovo	flambeur,
označující	kombinaci	extravagantního	bonvivána,	nevázaného	spekulanta	a
milovníka	riskantních	podniků,	obdařeného	navíc	nezanedbatelným	osobním
šarmem;	v	anglosaském	slovníku	takový	výraz	očividně	postrádáme.	Snoubenec
své	jmění	rychle	utrácel,	a	když	jsme	s	dotyčnou	rozebírali	jeho	osudy	(měla	se
za	něj	koneckonců	vdávat),	vysvětlila	mi,	že	právě	teď	zažívá	poměrně	těžké
časy;	není	však	třeba	se	obávat,	neboť	se	vždy	znovu	postaví	na	nohy.	To	bylo
před	pár	lety.	Ze	zvědavosti	jsem	si	nedávno	taktně	zjistil,	jak	se	mu	vede:	z
onoho	posledního	podrazu	štěstěny	se	dosud	nevzpamatoval.	Na	veřejnosti	se
neukazuje	a	mezi	dalšími	flambeury	už	jej	nenajdeme.

Co	to	má	společného	s	dynamikou	dějin?	Vzpomeňme	si	na	legendární
nezdolnost	města	New	Yorku.

Kdykoliv	se	dostane	na	pokraj	katastrofy,	jakýmsi	nevysvětlitelným
způsobem	se	vzchopí	a	vymaní	z	krize.	Někteří	lidé	opravdu	věří,	že	je	mu	tato
vlastnost	vrozená.	Následující	citát	pochází	ze	článku	v	New	York	Times:

Proto	New	York	stále	potřebuje	Samuela	M.	E.	Ekonom,	který	se	dnes	dožívá
sedmasedmdesáti	let,	studoval	půlstoletí	jeho	vzestupů	a	pádů.	(...)	"Již

mnohokrát	jsme	prošli	těžkými	časy,	které	nás	nakonec	posílily,"	prohlašuje.

Nyní	zkusme	tuto	myšlenku	převrátit:	představme	si	města	jako	malé
Casanovy	nebo	jako	krysy	v	mé	laboratoři.	Stejně	jako	jsme	vystavili	velmi
nebezpečnému	procesu	tisíce	krys,	vložme	do	simulátoru	historie	kolekci	měst:
Řím,	Athény,	Kartágo,	Byzantion,	Týros,	Çatal	Hüyük	(město	v	dnešním
Turecku,	jedno	z	prvních	známých	lidských	sídel),	Jericho,	Peorii	a	samozřejmě
New	York.	Některá	z	měst	drsné	podmínky	simulátoru	přežijí.	Pokud	jde	o
zbytek,	víme,	že	historie	nebývá	vždy	právě	laskavá.	Jsem	si	jist,	že	i	v	Kartágu,
Týru	a	Jerichu	existoval	nějaký	ten	místní	a	neméně	výmluvný	Samuel	M.	E.,
který	prohlašoval:	"Naši	nepřátelé	se	nás	mnohokrát	pokoušeli	zničit;	vždy	jsme
se	však	znovu	zvedli	posíleni	a	nyní	jsme	nezničitelní."

Výše	popsané	zkreslení	činí	z	těch,	kdo	přežili,	značně	nekompetentní
svědky.	Zneklidňuje	vás	to?

Skutečnost,	že	jste	přežili,	je	stav,	který	může	vaše	porozumění	reálným
podmínkám	přežití	ztížit;	týká	se	to	i	onoho	povrchního	pojmu	"příčiny".

Uvedený	výrok	vám	může	být	v	mnohém	užitečný.	Za	ekonoma	na
odpočinku	Samuela	M.	E.	si	dosaďte	výkonného	ředitele	popisujícího,	jak	se
jeho	firma	pokaždé	vylíže	z	problémů.	Jak	si	bude	stát	třeba	vychvalovaná
"odolnost	finančního	systému"?	Nebo	generál,	který	má	právě	za	sebou	šňůru
vítězství?



V	této	chvíli	je	už	myslím	patrné,	proč	používám	neomylné	štěstí	Giacoma
Casanovy	jako	obecný	rámec	pro	analýzu	historie	-	respektive	historií	všeho
druhu.	Vytvořím-li	simulaci	s	dejme	tomu	miliony	Casanovů	a	budu	pozorovat
rozdíl	mezi	vlastnostmi	těch	úspěšných	(tyto	vlastnosti	znám,	neboť	jsem
tvůrcem	jejich	nositelů)	a	tím,	jak	se	tyto	vlastnosti	budou	jevit	vnějšímu
pozorovateli,	který	zná	pouze	výsledek,	dojdu	k	závěru,	že	stát	se	Casanovou
není	zrovna	výhra.

"Nebojím	se	riskovat"
Představte	si,	že	jste	majiteli	restaurace	na	nějakém	konkurencí	nabitém

místě,	například	v	New	Yorku.
Vzhledem	k	riziku,	jaké	s	sebou	takové	podnikání	nese,	a	k	úsilí,	jež	bude

nutné	vynaložit	k	dosažení	skutečné	prosperity,	o	vybíravých	a	zhýčkaných
zákaznících	nemluvě,	by	člověk	musel	být	blázen,	aby	se	do	něčeho	podobného
pouštěl.	Hřbitov	zkrachovalých	podniků	je	velmi	tichý:	projděte	se	poblíž
manhattanského	centra,	a	uvidíte	příjemné	restaurace	plné	stálých	zákazníků	a
limuzíny	čekající	na	bohaté	strávníky,	až	společně	se	svými	nejnovějšími
mladými	partnerkami	dovečeří.	Majitel	je	přepracovaný,	leč	šťastný	-	všichni
tito	důležití	lidé	chodí	jíst	právě	k	němu.	Znamená	to,	že	má	smysl	otevřít	si
restauraci	v	tak	náročném	prostředí?	Jistě	ne,	ale	přesto	tak	činíme,	protože	nás	k
tomu	vede	jistý	povahový	rys,	který	nás	žene	do	rizika	a	zaslepuje	vidinou
možného	úspěchu.

Očividně	v	sobě	nosíme	cosi	z	výbavy	oněch	šťastnějších	Casanovů,	jisté
geny,	které	nás	podněcují,	abychom	riskovali	a	nebrali	zřetel	na	široké	spektrum
možných	výsledků	našeho	počínání.	Zdědili	jsme	chuť	podstupovat
nepromyšlená	rizika.	Měli	bychom	ji	podporovat?

Po	pravdě	řečeno,	plodem	podobného	riskování	je	i	ekonomický	růst.
Pošetilec	by	tedy	mohl	namítnout:	kdyby	stejně	jako	já	uvažovali	i	ostatní,
nezažili	bychom	ten	obrovský	růst,	který	nás	v	minulosti	potkal.	Podobá	se	to
úvaze	hráče	ruské	rulety,	který	tuto	kratochvíli	považuje	za	rozumný	nápad,
protože	ji	přežil	a	shrábl	výhru.

Často	slýcháme,	že	lidé	mají	přirozený	sklon	k	optimismu	a	že	jim	to	slouží
ku	prospěchu.	Takový	argument	se	zdá	ospravedlňovat	všeobecné	riskování	jako
pozitivní	jev,	který	navíc	glorifikuje	i	masová	kultura.	Poslouchej,	Nassime,	naši
předkové	se	přece	riskovat	nebáli,	tak	proč	po	nás	chceš,	abychom	seděli	s
rukama	v	klíně?	(Ne,	nechci.)

Máme	k	dispozici	dostatek	důkazů,	že	lidé	jsou	živočišným	druhem,	který
měl	v	dějinách	mimořádné	štěstí,	a	nesou	proto	v	sobě	geny	hazardérů.	Vlastně
bláznivých	hazardérů.	Geny	těch	Casanovů,	kteří	přežili.



Znovu	opakuji,	že	riskování	jako	takové	nezavrhuji	-	sám	jsem	se	do	něj
pouštěl.	Kritizuji	pouze	podněcování	k	riskování	neinformovanému.	Velký
psycholog	Danny	Kahneman	prokázal,	že	k	riziku	nás	obvykle	nevede	kuráž,
nýbrž	neznalost	a	slepota	vůči	reálné	pravděpodobnosti.	V	několika
následujících	kapitolách	si	podrobněji	ukážeme,	jak	lidé	při	prognózách
budoucnosti	pomíjejí	extrémní	hodnoty	a	jejich	negativní	důsledky.	Musím	však
trvat	na	následujícím	tvrzení:	to,	že	jsme	se	náhodou	dostali	až	sem,	neznamená,
že	bychom	měli	stejně	riskovat	i	nadále.	Jako	druh	jsme	snad	dostatečně	vyspělí
na	to,	abychom	si	tuto	skutečnost	uvědomili,	těšili	se	ze	stavu,	k	němuž	jsme
šťastnou	náhodou	dospěli,	a	snažili	se	jej	zachovat	tím,	že	se	začneme	chovat
trochu	konzervativněji.	Dosud	jsme	hráli	ruskou	ruletu;	nyní	je	čas	toho	nechat	a
najít	si	normální	práci.

Mám	k	tomuto	tématu	ještě	dvě	poznámky.	Za	prvé,	přehnaný	optimismus,
který	ospravedlňujeme	tím,	že	"nás	dovedl	až	sem",	vyplývá	z	mnohem
závažnějšího	nedostatku	lidské	povahy:	z	přesvědčení,	že	dokážeme	přírodě	i
své	vlastní	povaze	porozumět,	a	naše	rozhodnutí	tedy	byla	a	jsou	výsledkem	naší
volby.	Dovolím	si	nesouhlasit	a	poukázat	na	to,	kolik	z	nich	je	ve	skutečnosti
ovlivněno	pouhými	pudy.

Druhá	poznámka	je	o	něco	znepokojivější:	neustále	masově	velebíme	ideu
evoluční	zdatnosti	a	považujeme	ji	za	cosi	jako	Písmo	svaté.	Čím	méně	je	člověk
obeznámen	s	nespoutanou	nahodilostí,	jež	generuje	"černé	labutě",	tím	větší	má
sklon	věřit	v	optimální	fungování	evoluce.	Němá	svědectví	v	jeho	teoriích
chybějí.	Evoluce	je	však	sérií	náhod	-	někdy	šťastných,	mnohdy	nepříznivých.
My	však	vidíme	pouze	ty	první.	Z	krátkodobého	hlediska	není	nikterak	zřejmé,
jaké	vlastnosti	jsou	pro	nás	opravdu	výhodné,	zejména	tehdy,	žijeme-li	v
Extrémově.	Je	to	tak	trochu,	jako	kdyby	vám	hazardní	hráči	vycházející	z	kasina
a	obtížení	výhrou	tvrdili,	že	člověku	hazard	prospívá,	neboť	jeho
prostřednictvím	zbohatne.	Přehnaný	sklon	k	akceptování	rizika	dovedl	mnohé
živočišné	druhy	rovnou	k	vyhynutí.

Představa,	že	žijeme	v	tom	nejlepším	z	možných	světů	a	že	evoluce	odvedla
skvělý	kus	práce,	se	ve	světle	nevyslyšených	svědectví	jeví	jako	zcela	falešná.
Těmi,	kdo	krátkodobě	vítězí,	jsou	často	právě	blázni,	Casanovové	a	zaslepení
hazardéři.	Co	horšího,	ve	světě	"černých	labutí",	v	němž	může	jediná,	ale	vzácná
událost	zaskočit	biologický	druh	i	po	dlouhém	období	evoluční	stability,	mohou
blázniví	hazardéři	zvítězit	dokonce	i	z	dlouhodobého	hlediska.	K	této	myšlence
se	vrátíme	ve	třetí	části	této	knihy,	v	níž	si	ukážeme,	jak	je	efekt	němého
svědectví	v	prostředí	Extrémova	zesilován.	Tento	účinek	se	však	projevuje	i
jiným	způsobem,	který	rovněž	stojí	za	zmínku.



JSEM	"ČERNÁ	LABUŤ":	ANTROPICKÉ	ZKRESLENÍ

Rád	bych	zůstal	nohama	na	zemi	a	nevtahoval	do	této	diskuse	vyšší
metafyzické	nebo	kosmologické	argumenty	-	již	zde	na	Zemi	existují	mnohá
nezanedbatelná	nebezpečí,	kterých	se	je	proč	obávat,	metafyzické	filozofování	si
proto	ponechme	na	pozdější	dobu.	Bude	nicméně	užitečné	si	alespoň	v	rychlosti
připomenout	takzvaný	kosmologický	antropický	princip,	protože	právě	ten
podtrhuje	závažnost	našeho	nepochopení	historické	stability.	Současná	generace
filozofů	a	fyziků	(a	vědců,	kteří	spadají	do	obou	kategorií)	se	zabývá
předpokladem,	jenž	nás	staví	do	role	typických	pozorovatelů	(tzv.	self-sampling
assumption)	a	aplikuje	tak	casanovovskou	deformaci	na	problém	lidské
existence	jako	takové.

Zamysleme	se	nad	naším	vlastním	osudem.	Řada	lidí	zastává	názor,	že
pravděpodobnost	existence	kohokoliv	z	nás	je	tak	nízká,	že	ji	zkrátka	nelze
přičíst	pouhé	náhodě.	Představme	si,	jak	pravděpodobné	může	být,	že	potřebné
parametry	budou	přesně	takové,	aby	vedly	právě	k	naší	existenci	(jakákoliv
odchylka	od	optimální	kalibrace	způsobí,	že	náš	svět	exploduje,	zhroutí	se	nebo
jednoduše	nevznikne).

Často	slyšíme,	že	svět	budí	dojem,	že	byl	stvořen	právě	tak,	aby	umožňoval
lidskou	existenci.	Podle	tohoto	výkladu	tedy	nemohlo	jít	pouze	o	šťastnou
náhodu.

Jenže	právě	naše	přítomnost	ve	vzorku	nám	výpočet	pravděpodobnosti	zcela
znemožňuje.	Opět	si	můžeme	pomoci	Casanovovým	příběhem	a	celý	problém
tak	výrazně	zjednodušit	ve	srovnání	s	tím,	jak	bývá	obvykle	formulován.
Představme	si	všechny	možné	světy	coby	malé	Casanovy	kráčející	vstříc	osudu.
Ti	z	nich,	kteří	budou	(náhodou)	dosud	naživu,	budou	mít	pocit,	že	jejich
existence	nemůže	být	jen	dílem	štěstí	a	že	musí	existovat	jakási	vyšší	síla,	která
řídí	jejich	osudy	a	dohlíží	na	ně.	"Kdyby	to	celé	byla	jen	náhoda,	jak	bych	tady
mohl	vůbec	být!"	Pozorujete-li	ovšem	všechny	dobrodruhy,	šance	najít	mezi
nimi	přeživšího	Casanovu	je	relativně	vysoká:	dobrodruhů	je	mnoho	a	na
některého	z	nich	vítězný	los	prostě	vyjít	musí.

Problém	lidstva	i	celého	vesmíru	spočívá	v	tom,	že	těmi	dosud	žijícími
Casanovy	jsme	právě	my.

Začínáte-li	s	mnoha	smělými	Casanovy,	některý	z	nich	přežít	musí;	je	tedy
nasnadě,	že	pokud	jste	naživu,	jste	tím	šťastlivcem	právě	vy.	Nemůžeme	proto
nadále	naivně	počítat	pravděpodobnost	své	existence,	aniž	bychom	vzali	v
úvahu,	že	právě	skutečnost,	že	existujeme,	uvaluje	na	proces,	který	nás	dovedl	až
sem,	jistá	omezení.



Předpokládejme,	že	historie	vytváří	jak	"chmurné"	(tedy	nepříznivé),	tak
"růžové"	(příznivé)	scénáře.	Ty	chmurné	vedou	k	vymření.	Jestliže	nyní	píšu	tyto
řádky,	je	to	očividně	důsledkem	"růžového"

scénáře,	který	umožnil	mou	existenci,	mimo	jiné	díky	tomu,	že	se	moji
předkové	úspěšně	vyhnuli	smrti	z	rukou	početných	uchvatitelů,	kteří	kdy
Levantou	táhli.	Přičtěme	k	tomu	další	příznivé	scénáře	neobsahující	ničivé
srážky	s	vesmírnými	tělesy,	jadernou	válku	a	jiné	osudové	katastrofy.	Nemusíme
však	pohlížet	výhradně	na	lidstvo	jako	celek.	Kdykoliv	nahlédnu	do	vlastního
životopisu,	udiví	mě,	jak	křehký	můj	život	doposud	byl.	Když	mi	bylo	osmnáct	a
vrátil	jsem	se	do	válčícího	Libanonu,	navzdory	letnímu	horku	jsem	náhle	začal
pociťovat	těžkou	únavu	a	zimnici.	Šlo	o	příznaky	břišního	tyfu.	Pokud	by	lidé
jen	o	pár	desítek	let	dříve	neobjevili	antibiotika,	nepřežil	bych	jej.	Moderní
lékařská	věda	mne	pak	v	pozdějších	letech	vyléčila	i	z	další	závažné	choroby,
která	by	v	dřívějších	dobách	nepochybně	vedla	ke	smrti.	Jako	člověk	žijící	v	éře
internetu	a	obdařený	schopností	psát	a	nalézt	čtenáře	těžím	dnes	ze	štěstí,	které
měla	společnost	jako	celek,	a	z	mimořádně	příznivé	okolnosti,	že	nás	v	poslední
době	nepostihl	rozsáhlejší	válečný	konflikt.	Jsem	konečně	i	produktem	obecného
vzestupu	lidstva,	který	je	sám	o	sobě	velmi	nahodilou	událostí.

Stručně	řečeno,	můj	život	je	zcela	podružným	a	jen	málo	pravděpodobným
jevem,	třebaže	mám	sklon	na	to	zapomínat.

Vraťme	se	nyní	k	výše	zmíněným	zaručeným	návodům,	jak	se	snadno	a
rychle	stát	milionářem.

Úspěšný	člověk	se	vás	bude	snažit	přesvědčit,	že	to,	čeho	dosáhl,	nemůže	být
v	žádném	případě	dílem	náhody;	také	hráč	v	kasinu,	který	vyhrál	v	ruletě
sedmkrát	za	sebou,	vám	vysvětlí,	že	pravděpodobnost	takového	úspěchu	činí
jedna	ku	několika	milionům,	takže	musíte	buď	uvěřit	v	zásah	nadpřirozena,	nebo
uznat	jeho	mimořádné	schopnosti	a	jasnozřivost	ve	volbě	vítězných	čísel.
Vezmeme-li	však	v	úvahu	celkové	množství	hazardních	hráčů	a	počet	her,	které
absolvují	(jsou	jich	řádově	miliony),	bude	zcela	zřejmé,	že	obdobná	pohlazení
štěstěny	jsou	nevyhnutelná.	Pokud	o	nich	mluvíte,	jste	dotyčným	šťastlivcem
právě	vy.

Argument	referenčního	bodu	zní	následovně:	nepočítejte	své	šance	z	pozice
vítězného	hráče	(případně	šťastného	Casanovy,	nezdolného	New	Yorku	či
nezničitelného	Kartága),	ale	z	hlediska	všech	případů,	které	tvořily	startovní
pole.	Vzpomeňme	si	znovu	na	příklad	s	kasinem.	Vezmeme-li	v	úvahu	celkovou
populaci	začínajících	hráčů,	můžeme	si	být	téměř	jisti,	že	některý	z	nich	dosáhne
závratných	výsledků	čistě	zásluhou	štěstí	(nevíme	pouze,	který	to	bude).	Je
patrné,	že	je-li	naším	referenčním	bodem	celá	výchozí	skupina,	nejde	o	nic
převratného.	Bude-li	však	naším	referenčním	bodem	vítěz	(který,	což	je



podstatné,	nebere	poražené	v	úvahu),	bude	se	vítězná	šňůra	jevit	jako	příliš
neuvěřitelná	na	to,	aby	ji	šlo	vysvětlit	pouze	štěstím.	Uvědomme	si,	že	historie	je
jen	posloupnost	čísel	v	čase.	Tato	čísla	pak	mohou	reprezentovat	míru	bohatství,
zdatnosti,	tělesné	hmotnosti	a	čehokoliv	jiného.

Kosmetické	protože
Tento	argument	sám	o	sobě	výrazně	oslabuje	ideu	kauzality,	kterou	často

předkládají	vědci	a	-	téměř	vždy	chybně	-	používají	historici.	S	neurčitostí
našeho	známého	protože	se	musíme	smířit,	třebaže	se	nám	z	toho	může	dělat
trochu	nevolno	(k	čemuž	jistě	dojde,	zbavíme-li	se	analgetika	v	podobě	iluze
kauzality).

Budu	se	opakovat:	jsme	živočišným	druhem,	který	prahne	po	vysvětlení,
tíhne	k	představě,	že	vše	má	jistou	identifikovatelnou	příčinu,	sáhne	po	té,	jež	se
nejviditelněji	nabízí,	a	použije	ji	jako	vysvětlení.

Žádné	viditelné	protože	nemusí	přitom	vůbec	existovat;	často	nemáme	v
rukou	nic,	dokonce	ani	spektrum	možných	vysvětlení.	Němé	svědectví	však
tento	fakt	maskuje.	Kdykoliv	je	ve	hře	naše	přežití,	obsah	slova	protože	se	otřásá
v	základech,	neboť	okolnost	přežití	všechna	možná	vysvětlení	diskvalifikuje.

Aristotelské	protože	zde	není	od	toho,	aby	ustavilo	pevný	vztah	mezi	dvěma
předměty,	ale	spíše	proto	-

jak	jsme	viděli	v	šesté	kapitole	-,	aby	ukojilo	naši	touhu	po	vysvětlení.
Aplikujme	tuto	logiku	na	následující	otázku:	proč	nezabil	dýmějový	mor

více	lidí?	Lidé	přijdou	se	spoustou	kosmetických	vysvětlení	včetně	teorií	o
intenzitě	moru	a	"vědeckých"	modelů	epidemie.	Nyní	však	zkuste	použít	výše
uvedený	argument,	z	něhož	plyne	oslabení	kauzality:	pokud	by	zabil	dýmějový
mor	více	lidí,	nebyli	by	zde	pozorovatelé	(tedy	my),	kteří	by	tuto	skutečnost
pozorovali.	Choroby	tedy	nemusí	mít	nutně	tu	vlastnost,	že	nás,	lidstvo,	vždy
ušetří.	Kdykoliv	je	na	stole	okolnost	vlastního	přežití,	nehledejte	okamžitě
příčiny	a	následky.	Hlavní	poznatelný	důvod,	proč	jsme	takové	choroby	přežili,
pro	nás	může	být	nedosažitelný:	jsme	tady,	protože	se,	v	Casanovově	stylu,	hrálo
podle	"růžového	scénáře",	a	zdá-li	se	to	těžko	pochopitelné,	je	to	tím,	že	nám
příliš	dlouho	zatemňovala	mysl	potřeba	kauzality,	takže	máme	pocit,	že	říct
protože	je	chytřejší	než	se	smířit	s	nahodilostí.

Na	vzdělávacím	systému	mi	nejvíce	vadí	právě	to,	že	nutí	studenty	neustále
hledat	vysvětlení	a	vyvolává	v	nich	pocit	studu,	pokud	se	zdrží	úsudku	nebo
pronesou	slovo	"nevím".	Proč	skončila	studená	válka?	Proč	Peršané	prohráli
bitvu	u	Salamíny?	Proč	dostal	Hannibal	nakládačku?	Proč	se	Casanova	vylízal	z
obtíží?	V	každém	z	těchto	příkladů	začínáme	u	okolnosti,	tedy	přežití,	a	hledáme
pro	ni	vysvětlení,	místo	abychom	argument	obrátili	a	prohlásili,	že	vzhledem	k



okolnosti	přežití	nelze	z	procesu	příliš	vyčíst,	a	měli	bychom	se	tedy	místo	toho
naučit	použít	odhad	nahodilosti	(nahodilost	je	něco,	co	neznáme,	poukázat	na	ni
tedy	znamená	doznat	nevědomost).	Špatným	zvykům	vás	však	neučí	jen
profesor	na	vysoké	škole.	V	šesté	kapitole	jsme	si	ukázali,	jak	noviny	špikují
texty	příčinnými	souvislostmi,	aby	byly	pro	čtenáře	stravitelnější.	Pokuste	se	v
každém	případě	s	protože	šetřit:	omezte	je	na	situace,	kdy	bude	výsledkem
experimentu	a	nebude	vyplývat	ze	zpětně	nahlížené	historie.

Netvrdím,	že	příčiny	neexistují;	nepoužívejte	tento	argument	k	tomu,	abyste
se	vyhnuli	snaze	poučit	se	z	historie.	Tvrdím	jen,	že	to	není	tak	jednoduché;
přistupujte	proto	k	různým	protože	obezřetně	a	zacházejte	s	nimi	opatrně	-
zvláště	tam,	kde	máte	podezření	na	němé	svědectví.

Ukázali	jsme	si	několik	typů	němého	svědectví,	jež	deformují	naše	vnímání
empirické	reality	a	zobrazují	ji	jako	vysvětlitelnější	(a	stabilnější),	než	je	tomu
ve	skutečnosti.	Projevy	němého	svědectví	se	tak	připojují	k	falešné	víře	v
konfirmaci	a	klamu	narativity	a	způsobují	další	zkreslení	role	a	významu
"černých	labutí".	Někdy	proto	tuto	roli	silně	přeceníme	(dejme	tomu	u	možného
úspěchu	v	literatuře),	jindy	naopak	podceníme	(stabilita	historie,	stabilita
člověka	jako	druhu).

Jak	již	bylo	řečeno,	systém	našeho	vnímání	nemusí	reagovat	na	to,	co
nemáme	přímo	před	očima,	případně	co	neprobouzí	k	životu	naše	emoce.	Jsme
stvořeni	coby	povrchní	bytosti,	které	berou	v	úvahu	to,	co	vidí,	a	ignorují,	co	si
nedokážou	živě	představit.	S	němým	svědectvím	válčíme	na	dvou	frontách.

Nevědomá	část	mechanismu	našeho	úsudku	hřbitov	ignoruje	i	v	případě,	že
intelekt	samotný	chápe,	že	bychom	jej	v	úvahu	vzít	měli.	Sejde	z	očí,	sejde	z
mysli	-	máme	přirozený,	téměř	fyzický	despekt	k	čemukoliv	abstraktnímu.

Tomu	se	bude	věnovat	příští	kapitola.

Kapitola	devátá:	LUDICKÝ	KLAM	ANEB
ŠKOLOMETSKÁ	NEURČITOST

Oběd	u	jezera	Como	-	Armádní	filozofové	-	Platónovo	pojetí	nahodilosti	

TLUSTÝ	TONY

"Tlustý	Tony"	je	Nerův	přítel,	jehož	Jevgenija	Krasnovová	nemůže	vystát.
Snad	bychom	měli	být	ohleduplnější	a	říct	"horizontálně	rozložitý	Tony",
protože	objektivně	vzato	není	tak	otylý,	jak	přezdívka	naznačuje;	budí	jen



dojem,	jako	by	mu	nepadlo	nic,	co	si	oblékne.	Nosí	pouze	obleky	šité	na	míru;
přestože	si	je	často	objednává	u	římských	krejčích,	vypadají,	jako	by	je	koupil
přes	internet.	Má	silné	ruce,	chlupaté	prsty,	zápěstí	mu	zdobí	zlaté	řetězy	a	jako
náhražku	dřívější	nikotinové	závislosti	konzumuje	ve	velkém	lékořicové
bonbóny.	Jeho	přezdívka	mu	většinou	nevadí,	ale	je	přece	jen	raději,	když	ho
lidé	oslovují	pouze	křestním	jménem.	Nero	mu	říká	o	něco	zdvořileji	"Tony	z
Brooklynu",	protože	má	brooklynský	přízvuk	a	po	brooklynsku	i	myslí,	ačkoliv
patří	k	těm,	kteří	se	už	před	dvaceti	lety	přestěhovali	do	New	Jersey.

Tony	je	úspěšný	neakademický	typ	se	šťastnou	letorou.	Vede	družný	život.
Jediným	viditelným	problémem	se	zdá	být	jeho	váha	a	ustavičné	popichování	ze
strany	rodinných	příslušníků,	přátel	a	bratranců	ze	třetího	kolena,	kteří	jej	varují
před	předčasnou	mrtvicí.	Vypadá	to	ale,	že	nic	nepomáhá:	Tony	často	odlétá	na
odtučňovací	kůry	do	Arizony,	kde	podstoupí	půst,	shodí	pár	kilogramů	a	během
zpátečního	letu	první	třídou	je	zase	nabere.	Je	pozoruhodné,	že	obdivuhodnou
schopnost	sebekontroly	a	kázně,	jíž	se	jinak	vyznačuje,	nedokáže	aplikovat	i	na
svůj	problém	s	nadváhou.

Začínal	zkraje	osmdesátých	let	jako	účetní	v	obslužném	oddílu	jedné
newyorské	banky,	v	oddělení	pověřenek.	Staral	se	o	papírování	a	další	rutinní
práci.	Později	povýšil	a	začal	vyřizovat	půjčky	pro	drobné	podnikatele	a
pochopil,	jaká	jsou	pravidla	hry,	toužíte-li	po	úvěru	u	velkých	bank,	jak	funguje
jejich	byrokracie	a	co	rády	vidí	v	papírech.	Když	pak	začal	v	konkurzních
řízeních	získávat	majetek,	který	nakupoval	od	finančních	institucí,	byl	stále	ještě
zaměstnancem	banky.	Zásadní	postřeh,	který	učinil,	spočívá	v	tom,	že	když	vám
bankovní	úředníci	prodávají	dům,	který	jim	nepatří,	nevěnují	tomu	stejnou	péči
jako	skuteční	majitelé;	rychle	se	poučil,	jak	s	nimi	mluvit	a	lavírovat.	Později
také	pochopil,	jak	prostřednictvím	peněz	od	lokálních	bankéřů	nakupovat	a
prodávat	čerpací	stanice.

Tony	má	pozoruhodný	zvyk:	peníze	zkouší	vydělávat	bez	většího	úsilí,	jen
tak	pro	zábavu,	bez	vypětí,	vysedávání	v	kanceláři	a	bez	schůzí,	pouze	tím,	že	ze
svých	obchodů	činí	součást	vlastního	soukromého	života.	Jeho	heslo	zní:	"Zjisti,
kdo	je	trouba."	Zjevně	jsou	to	často	právě	banky:	"Bankovnímu	úředníkovi	je
jedno	úplně	všechno."	Najít	takové	trouby	je	pro	Tonyho	hračka.	Vyjdete-li	si	s
ním	na	procházku	newyorskými	ulicemi,	uvědomíte	si,	že	ačkoliv	spolu	jen	tak
klábosíte,	najednou	toho	víte	o	světě	o	poznání	víc.

Tony	je	mimořádně	schopný	ve	zjišťování	neveřejných	telefonních	čísel	a
shánění	levných	letenek	do	první	třídy	či	stání	v	údajně	zcela	obsazené
newyorské	garáži,	ať	už	zásluhou	konexí	či	svého	mocného	šarmu.

John,	co	není	z	Brooklynu



Dokonalý	protipól	brooklynského	domorodce	jsem	nalezl	v	člověku,	jehož
nazvu	dr.	John.	Je	to	bývalý	inženýr,	který	pracuje	jako	kalkulátor	pro
pojišťovnu.	Je	hubený,	šlachovitý	a	nosí	brýle	a	tmavý	oblek.

Bydlí	v	New	Jersey,	nedaleko	od	Tlustého	Tonyho,	ale	nepochybně	se
potkávají	jen	zřídka.	Tony	zásadně	nejezdí	vlakem	ani	jinými	prostředky
městské	dopravy	(vlastní	cadillac	a	občas	usedne	za	volant	italského	kabrioletu
své	ženy;	s	oblibou	poznamenává,	že	spíš	než	auta	si	lidé	všimnou	jeho).	Dr.
John	je	mistrem	organizace	a	je	předvídatelný	jako	hodinky.	Když	sedí	ve	vlaku
do	Manhattanu,	tiše	a	cílevědomě	pročítá	noviny,	které	pak	složí	a	schová,	aby
mohl	v	polední	pauze	pokračovat.	Zatímco	Tony	dává	vydělat	restauratérům
(když	jej	vidí	přicházet,	zazáří	a	halasně	se	s	ním	objímají),	John	si	každé	ráno
puntičkářsky	připraví	sendvič	a	do	plastové	dózy	ovocný	salát.	Také	Johnův
oblek	vypadá,	jako	by	byl	zakoupen	v	internetovém	obchodě,	a	pravděpodobně
se	tak	skutečně	stalo.

John	je	důkladný,	rozumný	a	mírný	člověk.	Bere	svou	práci	vážně,	tak
vážně,	že	na	rozdíl	od	Tonyho	se	mezi	jeho	pracovním	a	volným	časem	rýsuje
jasný	předěl.	Vystudoval	elektrotechniku	na	Texaské	univerzitě	v	Austinu.
Protože	rozumí	počítačům	i	statistice,	pojišťovna	jej	najala,	aby	prováděl
počítačové	simulace,	což	ho	baví.	Většina	jeho	činnosti	sestává	z	práce	s
počítačovými	programy	určenými	pro	"řízení	rizik".

Je	nabíledni,	že	Tlustý	Tony	a	dr.	John	jen	zřídkakdy	dýchají	tentýž	vzduch,
natož	aby	se	sešli	ve	stejném	baru;	považujme	proto	následující	příklad	za
cvičení	ryze	teoretické.	Položím	každému	z	nich	otázku	a	poté	porovnám	jejich
odpovědi.

NNT:	Předpokládejme,	že	mám	férovou	minci,	u	níž	je	stejně
pravděpodobné,	že	padne	panna	nebo	orel.

Hodím	jí	devětadevadesátkrát,	a	pokaždé	padne	panna.	Jakou	mám	v	příštím
hodu	šanci,	že	mi	padne	orel?

Dr.	John:	Triviální	otázka.	Jedna	ku	dvěma,	samozřejmě,	protože	u	hodů
předpokládáme	padesátiprocentní	pravděpodobnost	a	také	jejich	vzájemnou
nezávislost.

NNT:	Co	si	myslíš	ty,	Tony?
Tlustý	Tony:	Řek	bych,	že	ne	víc	jak	jedno	procento.
NNT:	Proč?	Říkal	jsem,	že	předpokládáme	férovou	minci,	tedy	padesát

procent	pro	každou	stranu.
Tlustý	Tony:	Jestli	těm	padesáti	procentům	věříš,	tak	buď	kecáš,	nebo	jseš

totální	trouba.	Ta	mince	musí	bejt	pajcnutá.	Je	to	podfuk.	(Přeloženo:	Je	daleko
pravděpodobnější,	že	předpoklad	poctivé	mince	je	chybný,	než	že



devětadevadesátkrát	po	sobě	padne	panna.)
NNT:	Ale	dr.	John	řekl	padesát	procent.
Tlustý	Tony	(šeptá	mi	do	ucha):	Znám	tyhle	chlápky	s	plnou	hlavou	školních

příkladů	z	doby,	kdy	jsem	dělal	v	bance.	Myslej	příliš	pomalu	a	všecko	musej
mít	náležitě	zaškatulkovaný.	Ty	se	daj	se	lehko	oblafnout.

Kterého	z	těch	dvou	byste	raději	viděli	ve	funkci	newyorského	(či	třeba
ulánbátarského)	starosty?	Dr.

John	přemýšlí	v	mezích	jediné	přihrádky,	té,	kterou	mu	kdysi	dali;	Tony	se
přihrádkami	nijak	neomezuje.

Aby	bylo	jasno:	používám-li	slovo	školomet,	nemyslím	tím	obrýleného,
neupraveného	a	nezdravě	bledého	člověka	bez	špetky	elegance,	ale	pouze
jedince,	který	si	nedokáže	věci	představit	mimo	jejich	obvyklé	hranice.

Přemýšleli	jste	někdy	nad	tím,	proč	to	tolik	premiantů	v	životě	nikam
nedotáhne,	zatímco	ti,	co	ve	škole	zaostávali,	nyní	shrabují	zisky,	nakupují
diamanty	a	lidé	jim	opětují	telefonáty,	nebo	se	dokonce	stávají	nositeli	Nobelovy
ceny	v	některém	z	důvěryhodnějších	vědních	oborů	(dejme	tomu	medicíně)?

Svou	roli	tu	samozřejmě	může	sehrát	štěstí,	avšak	katedrový	přístup	s	sebou
obvykle	nese	jistou	sterilitu	a	zkostnatělost	bránící	porozumění	tomu,	co	se
odehrává	v	reálném	životě.	V	inteligenčním	testu	či	jakémkoliv	jiném
akademickém	měření	(včetně	sportu)	by	dr.	John	Tlustého	Tonyho	nepochybně	s
přehledem	porazil.	V	jakémkoliv	měření	v	reálném	životě	by	však	s	převahou
zvítězil	Tony.	Ačkoliv	se	mu	nedostalo	formálního	vzdělání,	je	ve	skutečnosti
stran	struktury	reality	neobyčejně	zvídavý	a	nepostrádá	vlastní	erudici;	pro	mne
je	proto	-	v	doslovném,	třebaže	ne	v	sociálním	významu	tohoto	slova	-	vědečtější
typ	než	dr.	John.

Rozdíly	mezi	odpověďmi	Tlustého	Tonyho	a	dr.	Johna	ještě	velmi	podrobně
prozkoumáme;	v	propojení	dvou	typů	znalostí,	jimž	přezdíváme	platónské	a
neplatónské,	pravděpodobně	neznám	tíživější	problém.	Stručně	řečeno,	lidé	typu
dr.	Johna	jsou	schopni,	opustí-li	území	Průměrova,	uvést	vinou	omezenosti
svého	myšlení	v	život	"černou	labuť".	Ačkoliv	jde	o	velmi	obecný	problém,
jednou	z	nejhorších	iluzí,	jež	s	ním	souvisejí,	je	takzvaný	ludický	klam	-
vlastnosti	neurčitosti,	s	nimiž	se	setkáváme	v	životě,	mají	jen	málo	společného	s
těmi	sterilními	ze	světa	her	a	písemných	testů.

První	část	uzavřeme	následujícím	příběhem.

OBĚD	U	JEZERA	COMO



Před	několika	lety	mě	jednoho	jarního	dne	překvapilo	pozvání	na	podzimní
brainstormingové	sezení	v	Las	Vegas,	které	jsem	dostal	od	think	tanku
sponzorovaného	americkým	ministerstvem	obrany.	Člověk,	který	mne	zval,	mi
do	telefonu	řekl:	"Poobědváme	na	terase	s	výhledem	na	jezero	Como",	což	ve
mně	vyvolalo	těžkou	tíseň.	Las	Vegas	(spolu	se	svým	nevlastním	bratříčkem,
emirátem	Dubaj)	je	jedním	z	několika	míst,	která	jsem	nikdy	netoužil	navštívit.
Tušil	jsem,	že	popisovaný	oběd	mi	způsobí	hotová	muka.	Musím	však	přiznat,
že	jsem	rád,	že	jsem	se	tam	nakonec	vydal.

Think	tank	sezval	skupinu	politicky	neangažovaných	lidí	označených	jako
"činitelé"	a	"akademici"

(a	praktiky	jako	já,	kteří	takové	rozlišování	odmítají),	kteří	se	zabývali	v
rámci	různých	disciplín	fenoménem	neurčitosti.	Jako	místo	konání	akce
symbolicky	zvolili	velké	kasino.

Sezení,	konané	za	zavřenými	dveřmi	ve	stylu	církevního	sněmu,	bylo
shromážděním	lidí,	kteří	by	se	za	jiných	okolností	nikdy	nesetkali.	První
překvapení	mi	způsobilo	zjištění,	že	zúčastnění	zástupci	armády	se	chovají,
jednají	a	přemýšlejí	jako	filozofové	-	dokonce	mnohem	víc	než	filozofové	z
povolání,	jež	ve	třetí	části	knihy	zastihneme,	jak	se	na	svém	pravidelném
semináři	hádají	o	slovíčka.	Při	myšlení	se	podobně	jako	tradeři	neomezovali
přihrádkami,	jen	uvažovali	mnohem	lépe	a	nebáli	se	introspekce.	Byl	tam	s	námi
i	náměstek	ministra	obrany.	Neznat	jeho	povolání,	byl	bych	si	myslel,	že	je
vyznavačem	skeptického	empirismu.	I	vyšetřovatel,	který	zkoumal	technické
příčiny	výbuchu	raketoplánu,	byl	otevřený	a	přemýšlivý.	Opustil	jsem	schůzi	se
zjištěním,	že	s	ryzí,	hlubokou	intelektuální	poctivostí	se	k	nahodilosti	stavějí
pouze	lidé	z	armády	-	na	rozdíl	od	akademiků	a	firemních	manažerů,
nakládajících	s	cizími	penězi.

Ve	válečných	filmech,	kde	jsou	vykreslováni	jako	bojechtiví	autokraté,	se	to
bohužel	neprojevuje.	Lidé,	kteří	seděli	naproti	mně,	nebyli	ti,	kteří	rozpoutávají
války.	Mnozí	z	nich	dokonce	považovali	za	úspěšnou	obrannou	politiku	tu,	jež
dokáže	potenciální	nebezpečí	zneškodnit,	aniž	by	k	ozbrojenému	konfliktu
vůbec	došlo,	jako	byla	například	strategie,	která	stupňováním	výdajů	na	obranu
nakonec	přivedla	Rusy	k	bankrotu.	Když	jsem	Laurenceovi,	dalšímu	zástupci
světa	financí,	který	seděl	vedle	mě,	sdělil	své	překvapení,	odvětil,	že	v	armádě
působí	více	ryzích	intelektuálů	a	rizikem	se	zabývajících	specialistů	než	ve
většině	-	ne-li	ve	všech	-	ostatních	profesí.	Lidé,	kteří	se	starali	o	obranu,	chtěli
epistemologii	rizika	porozumět.

Byl	tam	s	námi	také	muž,	jenž	řídil	skupinu	profesionálních	hazardních
hráčů	a	do	většiny	kasin	měl	zakázaný	vstup.	Přijel,	aby	se	s	námi	podělil	o	své
znalosti.	Seděl	nedaleko	upjatého	profesora	politických	věd,	suchého	jako	troud,



a	jak	už	to	u	"velkých	jmen"	bývá,	úzkostlivě	si	střežícího	svou	reputaci,	který
nevyslovil	nic	překvapivého	a	nečekaného	a	ani	jednou	se	neusmál.	Několikrát
jsem	si	zkoušel	představit,	jak	by	se	tohle	vědecké	eso	v	panice	zhroutilo,	kdyby
mu	někdo	hodil	za	límec	krysu.

Možná	vynikal	ve	vytváření	platónských	modelů	podle	takzvané	teorie	her,
ale	když	jsme	se	do	něj	s	Laurencem	pustili	kvůli	nesprávnému	užívání	metafor
ze	světa	financí,	jeho	nadutost	náhle	splaskla.

Přemýšlíte-li	o	hlavních	rizicích,	jakým	kasina	čelí,	jako	první	vás	napadne
hra	samotná.	Zdá	se	být	nasnadě,	že	takové	riziko	představují	zejména	šťastní
hráči,	kteří	sérií	vysokých	výher	podnik	zruinují,	či	podvodníci,	kteří	ho	připraví
o	peníze	prostřednictvím	nedovolených	metod.	Nemyslí	si	to	jen	široká
veřejnost,	ale	i	management	kasin	samotných.	Dotyčné	kasino	proto	disponovalo
vyspělým	bezpečnostním	systémem,	aby	dokázalo	sledovat	podvodníky,
počítače	karet	a	další	hráče,	kteří	by	se	je	snažili	obelstít.

Každý	z	účastníků	přednesl	krátkou	prezentaci	a	vyslechl	si	vystoupení
dalších	zúčastněných.	Já	jsem	přijel,	abych	otevřel	téma	"černých	labutí",
přičemž	jsem	zamýšlel	uvést,	že	jediné,	co	je	mi	známo,	je	to,	že	o	nich	víme
žalostně	málo,	že	jejich	základní	vlastností	je,	že	nás	vždycky	nachytají	na
švestkách,	a	každý	pokus	o	jejich	platonizaci	vede	jen	k	jejich	hlubšímu
nepochopení.	Lidé	z	armády	dokážou	takové	věci	pochopit	a	daná	myšlenka	se	v
současnosti	ve	vojenských	kruzích	rozšířila	pod	názvem	neznámé	neznámo	(jako
protiklad	známého	neznáma).	Napsal	jsem	si	pár	základních	bodů	(na	pět	ne
právě	běloskvoucích	papírových	ubrousků)	a	chtěl	diskutovat	o	novém	obratu,
který	jsem	si	pro	tuto	příležitost	připravil:	ludickém	klamu.	A	zamýšlel	jsem	také
poznamenat,	že	kasino	se	pro	přednášku	na	zadané	téma	příliš	nehodí,	protože	s
neurčitostí	nemá	nic	společného.

Neurčitost	školometská
Co	je	to	ludický	klam?	Slovo	ludický	pochází	z	latinského	ludus,	což

znamená	hra.
Doufal	jsem,	že	zástupci	kasina	budou	hovořit	přede	mnou,	abych	je	trochu

potrápil,	až	jim	(ve	vší	zdvořilosti)	předvedu,	že	právě	kasino	bychom	si	k
podobnému	setkání	vybírat	neměli,	protože	typy	rizik,	jimž	kasina	čelí,	nemají
mimo	jejich	zdi	valný	význam,	a	studium	těchto	rizik	tedy	není	v	jiných
oblastech	bezprostředně	aplikovatelné.	Razil	jsem	myšlenku,	že	gambling	je
neurčitost	"ochočená"

a	"sterilizovaná".	V	kasinu	znáte	pravidla	hry	a	dokážete	si	spočítat	šanci	na
výhru,	a	jak	uvidíme	později,	neurčitost,	s	jakou	se	zde	setkáme,	je	mírného
typu,	jenž	spadá	do	Průměrova.	Připravil	jsem	si	větu:	"Kasino	je	jediná	mně



známá	lidská	spekulace,	kde	je	pravděpodobnost	známá,	gaussovská	a	téměř
spočitatelná."	Nemůžete	tu	očekávat,	že	vám	vyplatí	milionkrát	víc,	než	jste
vsadili,	nebo	že	se	pravidla	během	hry	náhle	radikálně	změní	-	žádný	den	se
nestane,	že	by	v	pětadevadesáti	procentech	případů	padla	černá	šestatřicítka.
{34}

V	životě	však	své	šance	neznáte	a	musíte	je	zjistit,	přičemž	zdroje	neurčitosti
nejsou	definovány.

Ekonomové,	kteří	nepovažují	objevy	neekonomů	za	hodné	pozornosti,	uměle
rozlišují	mezi	Knightovým	rizikem	(jež	lze	spočítat)	a	Knightovou	nejistotou
(kterou	spočítat	nelze),	nazvanými	po	jistém	Franku	Knightovi,	který
znovuobjevil	pojem	neznámé	neurčitosti,	byl	velmi	přemýšlivý,	ale	nejspíš
nikdy	nepodstupoval	žádná	rizika,	nebo	možná	bydlel	v	sousedství	kasina.

Pokud	by	finanční	či	ekonomické	riziko	podstoupil,	uvědomil	by	si,	že	jeho
"spočitatelná	rizika"	se	v	životě	téměř	nevyskytují.	Je	to	jen	laboratorní	výmysl.

Přesto	si	náhodu	automaticky	a	spontánně	asociujeme	právě	s	těmito
platonizovanými	hrami.

Dopaluje	mne,	když	mě	lidé,	kteří	se	dovědí,	že	se	specializuji	na	problémy
nahodilosti,	okamžitě	zahrnou	odkazy	na	hru	v	kostky.	V	paperbackovém	vydání
jedné	z	mých	knih	použili	dva	ilustrátoři	nezávisle	na	sobě	motiv	hrací	kostky,	a
to	jak	na	obálku,	tak	na	závěr	každé	z	kapitol,	což	mě	rozžhavilo	do	běla.

Redaktor	knihy,	který	byl	s	mými	myšlenkami	dobře	obeznámen,	je	varoval,
aby	se	"vyhnuli	ludickému	klamu",	jako	by	šlo	o	obecně	známý	intelektuální
prohřešek.	Zábavné	je,	že	oba	reagovali	slovy:	"Promiňte,	to	jsme	nevěděli."

Ti,	kdo	příliš	dlouho	leželi	v	mapách,	budou	mít	tendenci	plést	si	je	s
územím,	jež	zobrazují.	Běžte	a	kupte	si	nějaké	současné	dějiny
pravděpodobnosti	a	pravděpodobnostního	myšlení;	zavalí	vás	jmény	údajných
"badatelů	v	oblasti	pravděpodobnosti",	bez	výjimky	zakládajících	své	myšlenky
na	sterilizovaných	konstruktech.	Nedávno	jsem	zjišťoval,	co	se	o	náhodě	učí
studenti	na	vysokých	školách,	a	zděsil	jsem	se:	univerzity	jim	vyplachují	mozky
ludickým	klamem	a	Gaussovou	křivkou.	Totéž	platí	pro	lidi,	kteří	v	teorii
pravděpodobnosti	usilují	o	doktorát.	To	mi	připomíná	knihu	přemýšlivého
matematika	Amira	Aczela	Náhoda.	Možná	je	skvělá,	ale	tak	jako	všechny
ostatní	moderní	knihy	se	zakládá	na	ludickém	klamu.	Předpokládáme-li,	že
náhoda	má	co	do	činění	s	matematikou,	pak	z	té	trochy	matematizace,	kterou
můžeme	na	skutečný	svět	aplikovat,	navíc	vyplývá	nikoliv	nahodilost	mírná,
reprezentovaná	zvonovou	křivkou,	nýbrž	spíše	škálovatelná	a	strmá.	To,	co	lze
matematicky	uchopit,	obvykle	nebývá	povahy	gaussovské,	ale	mandelbrotovské.

Pokud	si	přečtete	jakéhokoliv	klasického	myslitele,	který	nám	může	k
nahodilosti	říct	něco	praktického,	například	Cicerona,	objevíte	cosi	zcela	jiného:



pojetí	pravděpodobnosti,	které	zůstává	skrz	naskrz	mlhavé,	tak	jak	být	má,
protože	tato	mlhavost	je	nejhlubší	podstatou	neurčitosti.

Pravděpodobnostní	myšlení	je	svobodné	umění;	je	dítětem	skepticismu	a	ne
nástrojem	pro	lidi,	kteří	nosí	u	pasu	kalkulačku,	aby	ukojili	svou	touhu	po
vytváření	iluzorních	výpočtů	a	určitostí.	Než	se	západní	svět	ponořil	do
"vědecké"	mentality	a	arogantně	to	nazval	osvícenstvím,	lidé	nutili	své	mozky
nikoliv	k	počítání,	ale	k	myšlení.	Polemik	Simon	Foucher	demonstroval	lidskou
zálibu	v	určitosti	ve	svém	nádherném	Pojednání	na	téma	hledání	pravdy
(Dissertation	on	the	Search	for	Truth),	jež	vyšlo	v	roce	1673	a	z	našeho
povědomí	již	zmizelo.	Foucher	nás	v	něm	učí	umění	pochybovat	a	pohybovat	se
mezi	pochybnostmi	a	přesvědčením.	Píše:	"Chce-li	člověk	dělat	vědu,	potřebuje
odložit	pochybnosti	-	ale	jen	málokdo	si	uvědomí,	jak	je	důležité	neodkládat	je
předčasně.	(...)	Pravdou	je,	že	člověk	obvykle	pochybnosti	odkládá,	aniž	by	si	to
uvědomil."	A	dále	nás	varuje:	"Již	od	kolébky	chováme	velkou	náklonnost	k
dogmatům."

Zmateni	konfirmačním	zkreslením,	které	jsme	si	přiblížili	v	páté	kapitole,
uvádíme	hry	jako	příklad	něčeho,	co	nám	teorie	pravděpodobnosti	úspěšně
osvětlila,	a	tvrdíme,	že	tato	zjištění	lze	vztáhnout	i	na	jiné	oblasti.	Roli	štěstí,
kterou	obecně	v	životě	podceňujeme,	máme	navíc	ve	hrách,	jež	závisejí	na
náhodě,	sklon	přeceňovat.

"Tato	budova	stojí	před	platónským	zlomem,	ale	život	se	odehrává	za	ním,"
chtělo	se	mi	křičet.

Hrajeme	na	špatném	stole
Když	jsem	posléze	zjistil,	že	za	platónským	zlomem	stojí	i	zmíněné	kasino,

notně	mě	to	zaskočilo.
Tamní	oddělení	řízení	rizik	řešilo	kromě	základních	provozních	pravidel

hazardu	i	redukci	ztrát	způsobených	podvodníky.	K	tomu,	aby	člověk	pochopil,
že	herní	operace	kasina	jsou	dostatečně	diverzifikované	mezi	spousty	stolů,	a
kasina	se	tudíž	nemusejí	obávat	extrémně	šťastných	hráčů,	nepotřebuje	doktorát
z	teorie	pravděpodobnosti	(jak	uvidíme	v	patnácté	kapitole,	tento	argument
diverzifikace	nás	dovede	ke	Gaussově	křivce).	Kasinu	stačilo	pohlídat	si
"velryby",	rozmařilce,	kteří	na	jeho	účet	přilétali	z	Manily	a	Hongkongu;	když	se
taková	velryba	pustí	do	hry,	může	na	jeden	zátah	protočit	několik	milionů
dolarů.	Odmyslíme-li	si	podvody,	sázky	jednotlivých	hráčů	odpovídají	malým
kapkám	ve	velkém	džbáně,	díky	čemuž	je	celek	velmi	stabilní.

Slíbil	jsem,	že	o	sofistikovaném	systému	ostrahy	v	kasině	nevyzradím	žádné
detaily;	mohu	tedy	pouze	říct,	že	jsem	se	cítil,	jako	bych	byl	náhle	přenesen	do
některé	z	bondovek	-	přemítal	jsem,	zda	se	kasino	snaží	tyto	filmy	imitovat,



nebo	je	to	naopak.	Navzdory	vší	rafinovanosti	však	nečelilo	rizikům,	jaká	byste
u	podniku	takového	druhu	očekávali.	Ukázalo	se	totiž,	že	čtyři	největší	ztráty,	jež
kdy	kasino	utrpělo	nebo	se	jim	těsně	vyhnulo,	spadaly	zcela	mimo	veškeré
důmyslné	modely.

V	prvním	případě	přišlo	kasino	asi	o	sto	milionů	dolarů,	protože
nenahraditelného	účinkujícího	v	hlavní	show	zmrzačil	tygr	(představení,
pojmenované	Siegfried	a	Roy,	bylo	v	Las	Vegas	velkou	atrakcí).	O	tygra	se	staral
sám	a	dokonce	jej	nechával	spát	ve	své	ložnici;	nikoho	nenapadlo,	že	by	se
mocná	šelma	mohla	obrátit	proti	svému	pánu.	V	analýzách	všemožných	scénářů
kasino	počítalo	i	s	tím,	že	tygr	skočí	mezi	diváky,	ale	nikdo	ani	v	nejmenším
nepomyslel	na	to,	aby	se	pojistili	proti	tomu,	co	se	nakonec	stalo.

V	případě	druhém	byl	při	stavbě	nového	křídla	hotelu	zraněn	kasinem	najatý
stavař.	Částka,	kterou	mu	nabídli	jako	odškodnění,	jej	tak	urazila,	že	se	pokusil
vyhodit	budovu	kasina	do	povětří.	Výbušniny	plánoval	umístit	k	pilířům	ve
sklepě.	Jeho	pokus	byl	samozřejmě	zmařen	(jinak,	užijeme-li	argumenty	osmé
kapitoly,	bychom	tady	nebyli),	ale	při	představě,	že	sedím	nad	hromadou
dynamitu,	jsem	se	docela	otřásl.

Třetí	případ	se	týkal	povinnosti	kasina	zasílat	daňovému	úřadu	formuláře
dokumentující	zisky	hazardních	hráčů,	jež	překročí	určitou	výši.	Zaměstnanec,
který	měl	tyto	listiny	odesílat,	je	namísto	toho	z	nepochopitelných	důvodů
schovával	do	krabic	pod	stolem.	Chyby	si	po	několik	let	nikdo	nevšiml.	To,	že
zaměstnanec	firmy	nesplní	svou	povinnost,	nešlo	samozřejmě	předvídat.
Opomenutí	a	porušení	daňové	povinnosti	je	však	závažným	proviněním,	a
kasino	tak	málem	přišlo	o	licenci	a	kvůli	dočasnému	pozastavení	provozu	čelilo
hrozbě	velkých	ztrát.	Nakonec	zaplatilo	obří	pokutu	(jejíž	výši	mi	nesdělilo),	což
byl	vzhledem	k	situaci	ten	nejlepší	možný	výsledek.	A	za	čtvrté,	kasino	zažilo	i
celou	řadu	dalších	nebezpečných	situací	-	například	únos	dcery	majitele.	Ten	ve
snaze	zajistit	výkupné	sáhl	do	pokladny	a	porušil	tak	zákon	o	hazardních	hrách.

Shrnutí:	Hrubý	výpočet	na	šmíráku	ukazuje,	že	sečteme-li	nemodelované	a
potenciální	ztráty,	které	jsem	právě	vyjmenoval,	cena	takových	"černých	labutí"
převýší	modelovaná	rizika	téměř	tisíckrát.

Kasino	utratilo	stamiliony	dolarů	za	teorii	hazardních	her	a	technicky
vyspělý	monitorovací	systém,	zatímco	většina	skutečných	rizik	modelům	unikla.

Navzdory	tomu	se	zbytek	světa	stále	učí	o	pravděpodobnosti	a	neurčitosti	na
příkladech	z	hazardních	her.

PRVNÍ	ČÁST	V	KOSTCE



Co	je	jen	kosmetické,	vyplave	na	hladinu
Všechna	témata	v	této	části	jsou	ve	skutečnosti	tématem	jediným.	O	určitém

problému	můžete	přemýšlet	tak	dlouho,	až	jste	jím	posedlí.	V	hlavě	se	vám	nad
ním	honí	spousta	myšlenek,	ale	nevypadá	to,	že	by	je	něco	explicitně	spojovalo;
jejich	vzájemné	logické	vazby	vám	zůstávají	skryty.	Přesto	však	tušíte,	že	je	to
jen	jedna	a	táž	idea.	Mezitím	vám	lidé,	kterým	Nietzsche	říká
Bildungsphilister{35}	neboli	nedovzdělanci,	tvrdí,	že	jste	až	příliš	rozkročeni
mezi	různými	disciplínami;	odpovíte	jim,	že	ty	jsou	umělé	a	povrchní,	leč
bezvýsledně.	Pak	jim	řeknete,	že	pracujete	jako	řidič	limuzín,	a	oni	vás	nechají
být	-	cítíte	se	lépe,	protože	už	se	s	nimi	neztotožňujete;	už	si	nemusíte	sekat	ruce
a	nohy,	abyste	se	vešli	na	Prokrustovo	lože	daných	disciplín.	Nakonec	stačí	malé
pošťouchnutí,	abyste	se	přesvědčili,	že	šlo	opravdu	o	jeden	jediný	problém.

Jednoho	večera	v	Mnichově	jsem	se	octl	na	večírku	konaném	v	bytě
bývalého	kunsthistorika,	který	měl	v	knihovně	více	knih	o	umění,	než	jsem	si
myslel,	že	vůbec	existuje.	Postával	jsem	v	rohu	ve	spontánně	utvořené	skupince
anglicky	mluvících	návštěvníků,	popíjel	výtečný	ryzlink	a	doufal,	že	se	tak
dostanu	do	stavu,	kdy	budu	schopen	spustit	svou	vlastní	variantou	falešné
němčiny.	Yossi	Vardi,	podnikatel	ve	výpočetní	technice	a	jeden	z
nejprozíravějších	mozků,	jaké	znám,	mě	vybídl,	abych	shrnul	svoji	ideu	vestoje
na	jedné	noze.	To	však	po	několika	sklenicích	voňavého	ryzlinku	nebylo	příliš
pohodlné,	a	tak	jsem	ve	své	improvizaci	selhal.	Druhého	dne	se	mi	však	náhle
rozsvítilo.	Vstal	jsem	z	postele	s	myšlenkou:	Co	je	kosmetické	a	platónské,
vyplave	samo	od	sebe	na	hladinu.	Jde	jen	o	jednoduché	rozšíření	problému
poznání.	Platí	zkrátka,	že	naše	ignorování	jedné	ze	stran	Ecovy	knihovny,	té,
kterou	nikdy	nevidíme,	je	nezbytnou	vlastností	této	strany.	Proto	existuje
problém	němého	svědectví.	Proto	nevidíme	"černé	labutě":	obáváme	se	těch,	co
už	nastaly,	a	ne	těch,	které	nastat	mohou,	ale	zatím	k	nim	nedošlo.	Proto
platonizujeme	a	máme	v	oblibě	známá	schémata	a	dobře	zorganizované
vědomosti	-	natolik,	že	se	stáváme	slepými	vůči	realitě.	Proto	sedáme	na	vějičku
problému	indukce,	proto	vyžadujeme	konfirmaci.	Proto	ti,	kdo	"studují"	a	vedou
si	dobře	ve	škole,	mají	sklon	nechat	se	napálit	ludickým	klamem.

A	právě	proto	se	setkáváme	s	"černými	labutěmi"	a	nikdy	se	z	jejich	výskytu
nepoučíme,	protože	ty,	které	ještě	nenastaly,	jsou	příliš	abstraktní.	Díky	Vardimu
jsem	nyní	patřil	do	klubu	lidí	jedné	myšlenky.

Milujeme	konfirmaci,	věci	hmatatelné,	zjevné,	reálné,	viditelné,	konkrétní,
známé,	viděné,	barvité,	vizuální,	společenské,	začleněné,	zatížené	emocemi,
vyčnívající,	stereotypní,	jímavé,	efektní,	nadsazené,	kosmetické,	oficiální;
milujeme	učeně	znějící	slovíčkaření,	okázalé	gaussovské	ekonomy,
zmatematizované	nesmysly,	pompu,	Francouzskou	akademii,	Harvardskou



obchodní	školu,	Nobelovu	cenu,	tmavé	obleky	s	bílou	košilí	a	kravatou	značky
Ferragamo,	pohyblivý	diskurs	a	šokující	detaily.	Ze	všeho	nejvíce	pak	cokoliv	v
narativním	podání.

Naše	současná	verze	bohužel	není	konstruována	tak,	aby	rozuměla
abstraktním	věcem	-	potřebujeme	kontext.	Nahodilost	a	neurčitost	jsou
abstrakce.	Ctíme	to,	co	se	stalo,	a	ignorujeme	to,	co	se	stát	mohlo.

Jinými	slovy,	jsme	přirozeně	povrchní	a	plytcí	-	a	nevíme	o	tom.	Nejde	o
problém	psychologický;	je	způsoben	určujícími	vlastnostmi	informace.
Odvrácená	strana	Měsíce	je	ta	hůře	viditelná;	osvítit	ji	vyžaduje	energii.	Stejně
tak	i	osvícení	neviděného	vyžaduje	jisté	duševní	a	výpočetní	úsilí.

Kolik	kroků	před	primáty?
Dějiny	znají	mnohá	rozdělení	na	nižší	a	vyšší	formy	člověka.	Pro	Řeky

existovali	jen	Řekové	a	barbaři,	lidé	ze	severu,	kteří	se	vyjadřovali	v	beztvarých
větách,	znějících	atickému	uchu	jako	zvířecí	skřeky.	Pro	Angličany	byl	vyšší
životní	formou	gentleman,	jehož	život	se	v	rozporu	s	dnešní	definicí	tohoto	slova
skládal	z	nicnedělání	a	byl	podřízen	normě,	jež	kromě	vybraných	způsobů
vyžadovala	též	vyhýbání	se	jakékoliv	práci	nad	rámec	pohodlného	žití.	Pro
Newyorčany	existují	lidé	s	manhattanskou	adresou	a	pak	ti	ze	čtvrtí,	jako	je
Brooklyn	nebo	v	horším	případě	Queens.	Pro	mladého	Nietzscheho	existoval
apollinský	a	dionýský	typ;	pro	toho	známějšího	zase	nadčlověk,	pojem,	který	si
Nietzscheho	čtenáři	vykládají,	jak	se	jim	právě	hodí.	Podle	moderního	stoika	se
lepší	člověk	upisuje	systému	ctností,	který	určuje	normu	elegance	a	schopnosti
oddělit	úsilí	a	výsledek.	Všechna	tato	rozlišení	se	pokoušejí	zvýšit	odstup
člověka	od	našich	příbuzných	z	řad	primátů.	(Trvám	nicméně	na	tom,	že	co	se
týče	způsobu	rozhodování,	vzdálenost	dělící	nás	od	našich	chlupatých	bratranců
máme	sklon	silně	přeceňovat.)	Chcete-li	učinit	jednoduchý	krok	k	takzvané
vyšší	životní	formě,	tak	daleko	od	zvířat,	jak	to	jen	jde,	doporučuji
denarativizaci,	to	znamená	vypnout	televizi,	věnovat	jen	minimum	času	novinám
a	ignorovat	blogy.	Cvičte	své	rozumové	schopnosti,	aby	určovaly	vaše
rozhodnutí;	Systém	1	(heuristický	neboli	zkušenostní)	vyřaďte	z	těch	důležitých.
Naučte	se	rychle	rozpoznat	rozdíl	mezi	senzační	historkou	a	empirickým
poznáním.	Taková	izolace	od	toxicity	našeho	světa	vám	přinese	i	další	výhodu:
bude	se	vám	lépe	žít.	Mějte	také	vždy	na	paměti,	jak	povrchně	zacházíme	s
pravděpodobností,	matkou	všech	abstraktních	pojmů.	To	je	téměř	vše,	co	musíte
pro	hlubší	porozumění	věcem	kolem	sebe	udělat.

A	především,	naučte	se	nedívat	na	svět	"tunelem"	neboli	s	klapkami	na
očích.

Zcela	na	závěr	ještě	můstek	k	tomu,	co	nás	čeká	dále.	Platónská	slepota,



kterou	jsem	vykreslil	v	příběhu	o	kasinu,	má	i	další	vnější	projev:	soustředění.
Umění	soustředit	se	vás	ctí,	jste-li	hodinář,	neurochirurg	nebo	šachista.	Máte-li
však	co	do	činění	s	neurčitostí,	je	tím	posledním,	co	potřebujete	(raději	vyzvěte	k
soustředění	neurčitost,	nikoliv	nás).	Díky	tomuto	soustředění	se	snadno	necháte
vodit	za	nos;	jak	uvidíme	v	další	části,	přenáší	se	do	problémů	s	předpovídáním.
Právě	předpověď,	nikoli	vyprávění,	je	skutečnou	zkouškou	našeho	porozumění
světu.

Část	druhá:	PŘEDPOVÍDAT
NENÍ	MOŽNÉ

Požádám-li	někoho,	aby	mi	vyjmenoval	trojici	současných	technologií,	které
ovlivňují	svět	nejvýrazněji,	obvykle	uvede	internet,	počítače	a	laser.	Všechny	tři
byly	neplánované,	nepředvídané	a	náležitého	ocenění	se	nedočkaly	dokonce	ani
dlouho	po	prvních	praktických	aplikacích.	Měly	dalekosáhlý	vliv.	Byly	to	"černé
labutě".	Při	zpětném	pohledu	samozřejmě	podléháme	retrospektivní	iluzi,	že
byly	součástí	jakéhosi	vyššího	plánu.	Vytvořte	si	vlastní	seznam,	a	dosáhnete
podobného	výsledku,	ať	už	se	zaměříte	na	politické	události,	války	nebo	třeba
intelektuální	epidemie.

Že	budou	výsledky	našich	prognóz	děsivé,	lze	očekávat:	svět	je	daleko
komplikovanější,	než	se	domníváme,	což	by	tolik	nevadilo,	kdyby	na	tuto
skutečnost	většina	z	nás	nezapomínala.	Máme	sklon	pohlížet	na	budoucnost
"tunelem",	jako	by	šlo	o	nějakou	obyčejnou,	"černých	labutí"	prostou	záležitost,
ačkoliv	na	ní	ve	skutečnosti	obvyklého	a	obyčejného	není	vůbec	nic.	Budoucnost
není	platónská	kategorie!

Ukázali	jsme	si	už,	jak	zdatní	jsme	v	retrospektivním	výkladu,	ve	vytváření
příběhů,	jež	nás	přesvědčují,	že	jsme	minulosti	porozuměli.	Nad	mnoha	lidmi	má
poznání	tu	pozoruhodnou	moc,	že	v	nich	namísto	znatelné	kompetence	vzbuzuje
spíše	sebedůvěru.	A	je	tu	i	další	obtíž:	zaměření	na	(nepodstatné)	běžné	případy,
ona	platonizace,	jež	vede	k	předpovídání	"zevnitř	přihrádky".

Považuji	za	ostudné,	že	navzdory	empirickým	výsledkům	našeho	snažení	ve
vytváření	prognóz	a	projekcí	stále	pokračujeme,	jako	bychom	v	nich	bůhvíjak
vynikali,	a	nadále	užíváme	nástroje	a	metody	pomíjející	mimořádné	události.
Predikce	je	v	našem	světě	striktně	institucionalizována.	Naivně	sedáme	na	lep



těm,	kdo	nám	pomáhají	s	orientací	ve	světě	neurčitosti,	ať	už	jsou	to	věštci,
"renomovaní"	(a	unylí)	akademici	nebo	vládní	úředníci	se	svou	falešnou
matematikou.

Od	Yogiho	Berry	k	Henrimu	Poincarému

Slavný	baseballový	trenér	Yogi	Berra	má	úsloví:	"Předpovídat	je	těžké,
zejména	když	se	jedná	o	budoucnost."	Ačkoliv	přes	svou	moudrost	a
intelektuální	schopnosti	nenapsal	nic,	kvůli	čemu	by	jej	bylo	možno	považovat
za	filozofa,	může	Berra	směle	tvrdit,	že	o	nahodilosti	něco	ví.	Býval	praktikem
neurčitosti	a	jako	baseballový	hráč	a	trenér	čelil	náhodným	výstupům	a	jejich
následky	pociťoval	až	do	morku	kostí.

Není	ostatně	jediný,	kdo	kdy	přemýšlel	o	tom,	do	jaké	míry	zůstává
budoucnost	mimo	dosah	našich	schopností.	Naše	omezení	v	této	oblasti
zkoumalo	mnoho	méně	jadrných	a	populárních,	leč	stejně	kompetentních
myslitelů,	od	filozofů	Jacquesa	Hadamarda	a	Henriho	Poincarého	(obvykle
označovaných	za	matematiky)	přes	filozofa	Friedricha	von	Hayeka	(obvykle
bohužel	popisovaného	jako	ekonoma)	až	k	filozofu	Karlu	Popperovi	(obvykle
známému	coby	filozof).	Popsaný	problém	můžeme	klidně	pojmenovat	jako
Hadamardův-Poincarého-Hayekův-Popperův	dohad;	na	předpovídání	uvaluje
strukturní,	vnitřně	dané	limity.

"Budoucnost	už	není,	co	bývala,"	řekl	jednou	Berra.{36}	Vypadá	to,	že	se
nemýlil.	Naši	zvýšenou	schopnost	modelovat	(a	předpovídat)	další	vývoj	světa
kolem	nás	může	výrazně	převážit	jeho	rostoucí	komplexita	-	což	implikuje	i
větší	roli	nepředvídaných	událostí.	Čím	výraznější	roli	bude	"černá	labuť"

hrát,	tím	obtížněji	bude	předvídatelná.	Smůla.
Než	se	podíváme	blíže	na	meze	našich	prognóz,	podívejme	se,	jak	jsme	si	v

této	činnosti	doposud	vedli,	a	prozkoumejme	vztah	mezi	růstem	poznání	a	jeho
protiúčtem	-	růstem	jistoty.

Kapitola	desátá:	PROGNOSTICKÝ	SKANDÁL

Vítejte	v	Sydney	-	Kolik	měla	milenců?	-	Jak	být	ekonomem,	chodit	v	drahém
obleku	a	získávat	přátele	-	Téměř	jsem	měl	pravdu	-	I	v	mělkých	řekách	lze

narazit	na	hloubku	

Jednoho	březnového	večera	postával	na	promenádě	s	výhledem	na	zátoku	u



budovy	sydneyské	opery	hlouček	několika	mužů	a	žen.	Navzdory	teplému
pozdnímu	létu	měli	muži	na	sobě	saka.	Ženy	na	tom	byly	o	něco	lépe,	ale	kvůli
vysokým	podpatkům	se	zase	musely	smířit	se	sníženou	pohyblivostí.

Přišli,	aby	zaplatili	cenu	za	svou	kulturnost.	Následujících	několik	hodin
měli	naslouchat	skupince	poněkud	tělnatých	mužů	a	žen	a	jejich	nekonečnému
zpěvu	v	ruštině.	Mnoho	z	těchto	příznivců	opery	vypadalo,	jako	by	pracovali	v
místní	pobočce	banky	J.	P.	Morgan	či	jiné	finanční	instituce,	jejíž	zaměstnanci	se
těší	výrazně	nadprůměrným	příjmům,	vyžadujícím	zároveň	přijetí	jistých
požadavků	na	vybraný	životní	styl	(víno	a	opera).	Nevydal	jsem	se	ovšem	do
Sydney	proto,	abych	špehoval	kulturymilovné	finančníky.	Přijel	jsem	se	podívat
na	místní	operu,	budovu,	jejíž	snímek	je	ozdobou	každého	turistického	průvodce
po	Austrálii.	Stavba	je	to	jistě	působivá,	ačkoliv	budí	trochu	dojem	onoho	typu
budovy,	jaký	architekti	navrhují,	aby	oslnili	své	kolegy.

Procházka	po	jedné	z	nadmíru	příjemných	sydneyských	čtvrtí	zvané	Rocks
připomínala	toho	večera	spíše	procesí.	Ačkoliv	Australané	věřili,	že	postavili
budovu,	jež	učinila	místní	panorama	navždy	jedinečným,	ve	skutečnosti	vztyčili
pomník	lidské	neschopnosti	předpovídat,	plánovat	a	vyrovnat	se	s	neznalostí
budoucnosti	-	památník	systematického	podceňování	toho,	co	nám	budoucno
chystá.

Sydneyskou	operu	lze	nazvat	symbolem	lidské	domýšlivosti	spojené	s	vírou
v	moc	vlastního	poznání.	Její	stavba	se	odvíjela	následovně:	budova	měla	být
otevřena	počátkem	roku	1963	a	stát	sedm	milionů	australských	dolarů.	Její	brány
se	však	poprvé	otevřely	až	o	více	než	deset	let	později,	a	ačkoliv	je	ve	své
současné	podobě	oproti	původnímu	plánu	o	něco	skromnější,	náklady	na	stavbu
se	vyšplhaly	na	celých	104	milionů.	Třebaže	známe	mnohem	horší	případy
selhání	plánovačů	(Sovětský	svaz)	či	prognostiků	(všechny	významné	historické
události),	nabízí	opera	v	Sydney	jakousi	estetickou	ilustraci	daných	obtíží.	Její
příběh	je	tím	nejmírnějším	ze	zkreslení,	jimž	se	budeme	v	této	části	knihy
věnovat	(šlo	v	něm	jen	o	peníze	a	nevedl	k	žádnému	krveprolití).	Přesto	je
hluboce	symbolický.

V	této	kapitole	půjde	konkrétně	o	dvě	témata.	Za	prvé,	myslíme-li	si,	že	něco
víme,	naplňuje	nás	to	prokazatelnou	arogancí.	Víme	toho	bezpochyby	dost,
máme	však	vrozenou	tendenci	domnívat	se,	že	víme	ještě	o	trošku	víc,	a	tato
troška	je	dostatečně	velká,	aby	nám	občas	vážně	zavařila.	Ukážeme	si,	jak	tuto
aroganci	ověřit	či	dokonce	přímo	změřit	doma	ve	vlastním	obýváku.

Za	druhé,	podíváme	se	na	dopady,	jež	má	tato	arogance	pro	všechny	lidské
aktivity	spojené	s	předpovídáním.

Proč	proboha	stále	něco	předpovídáme?	A	co	horšího,	i	když	zajímavějšího:
proč	nemluvíme	o	tom,	jakých	jsme	v	tom	doposud	dosáhli	výsledků?	Jak	to,	že



si	neuvědomujeme,	že	o	klíčových	událostech	nemáme	téměř	bez	výjimky	ani
tušení?	Osobně	tomuto	našemu	selhání	říkám	prognostický	skandál.

O	NEURČITÉM	POČTU	MILENCŮ	CAREVNY
KATEŘINY

Podívejme	se	blíže	na	takzvanou	epistemickou	aroganci,	doslovně	řečeno
naši	pýchu	týkající	se	limitů	lidského	poznání.	Episte-me	je	řecké	slovo,	jež
odkazuje	k	poznání;	dáte-li	abstraktnímu	konceptu	řecké	jméno,	zní	to	důležitě.
Pravda,	naše	poznání	nepochybně	roste,	ale	ještě	více	roste	sebejistota,	která	toto
poznání	ohrožuje	-	rozšíří-li	se	tedy	lidské	poznání,	vzroste	spolu	s	ním	i	naše
zmatení,	ignorance	a	ješitnost.

Představte	si	místnost	plnou	lidí.	Pak	zvolte	náhodné	číslo.	To	se	může
vztahovat	k	čemukoliv:	k	podílu	psychopatických	burzovních	makléřů	na
populaci	západní	Ukrajiny,	k	prodeji	této	knihy	v	měsících,	v	jejichž	názvu	se
vyskytuje	písmeno	r,	k	průměrnému	IQ	redaktorů,	kteří	redigují	knihy	o
podnikání	(či	jejich	autorů),	k	počtu	milenců	Kateřiny	Veliké	a	tak	dále.

Požádejte	všechny	přítomné	v	místnosti,	aby	nezávisle	na	sobě	stanovili
rozmezí	hodnot,	ve	kterém	se	podle	nich	hledané	číslo	nachází	-	tak,	aby	si	byli
na	devadesát	osm	procent	jisti,	že	se	nemýlí.	Jinými	slovy,	ať	už	dotyční
zkoušejí	uhodnout	cokoliv,	bude	zde	dvouprocentní	šance,	že	se	skutečná
hodnota	bude	nacházet	mimo	jimi	vymezené	hranice.	Například:

"Jsem	si	na	devadesát	osm	procent	jistý,	že	Rádžasthán	má	mezi	patnácti	a
třiadvaceti	miliony	obyvatel."

"Jsem	si	na	devadesát	osm	procent	jistý,	že	Kateřina	Veliká	měla	mezi
čtyřiatřiceti	a	třiašedesáti	milenci."

O	lidské	povaze	si	můžete	udělat	úsudek,	spočítáte-li,	kolik	lidí	z	vašeho
vzorku	hádalo	chybně;	teoreticky	by	jich	nemělo	být	výrazně	víc	než	dva	ze	sta.
Všimněte	si,	že	vaše	pokusné	subjekty	(oběti)	si	mohou	stanovit	libovolně	široké
rozmezí:	nesnažíte	se	měřit	jejich	znalosti	jako	takové,	spíše	to,	jak	své	znalosti
hodnotí	sami.

A	nyní	k	výsledkům.	Jako	mnoho	jiných	věcí	v	životě,	byl	i	tento	nález
neplánovaný,	závislý	na	štěstěně	a	překvapivý,	a	také	chvíli	trvalo,	než	jej	vědci
strávili.	Legenda	praví,	že	jeho	objevitelé,	výzkumníci	Alpert	a	Raiffa,	se	ve
skutečnosti	snažili	zjistit	něco	docela	jiného	a	nudnějšího,	totiž	to,	jak	lidé
odvozují	pravděpodobnost	při	rozhodování	v	situacích,	kde	hraje	roli	neurčitost
(akt,	jemuž	odborníci	říkají	kalibrace).	Výsledek	ovšem	zamotal	badatelům
hlavu.	Z	předpokládaných	dvou	procent	chybných	odhadů	se	jich	u	testované



populace	nakonec	vyklubalo	téměř	pětačtyřicet!	Příznačné	je,	že	první
zkoumaný	vzorek	sestával	ze	studentů	Harvardské	obchodní	školy,	kteréžto
plémě	se	svou	skromností	a	sklonem	k	sebereflexi	dvakrát	neproslavilo.	V	tomto
ohledu	zvláště	vynikají	zejména	nositelé	titulu	MBA,	což	by	mohlo	vysvětlovat
jejich	pracovní	úspěchy.	Následující	studie	provedené	na	jiných	populačních
skupinách	dokumentují	více	pokory,	či	spíše	méně	arogance.	Například
domovníci	a	taxikáři	bývávají	poměrně	skromní.	Politici	a	vedoucí	pracovníci
velkých	firem	bohužel...	Ale	ty	si	ponechme	na	později.

Jsme	si	tím,	co	víme,	dvaadvacetkrát	jistější,	než	bychom	být	měli?	Vypadá
to	tak.

Zmíněný	experiment	byl	zopakován	v	desítkách	dalších	případů,	u
nejrůznějších	populací,	profesí	a	kultur;	téměř	každý	empirický	psycholog	a
teoretik	rozhodování	jej	vyzkoušel	na	své	třídě,	aby	studentům	demonstroval
onen	velký	problém	člověčenstva:	nejsme	dost	moudří	na	to,	abychom	svému
vlastnímu	poznání	mohli	důvěřovat.	Předpokládaná	dvouprocentní	chyba	se	v
závislosti	na	zkoumaném	vzorku	populace	a	zvolených	otázkách	obvykle
vyšplhá	na	patnáct	až	třicet	procent.

Otestoval	jsem	také	sám	sebe	a	podle	očekávání	selhal,	dokonce	i	tehdy,
když	jsem	se	snažil	zůstat	skromný	a	opatrně	volil	široká	rozmezí,	a	navzdory
tomu,	že	je	podobné	podceňování,	jak	ještě	uvidíme,	jádrem	mých
profesionálních	aktivit.	Popsané	zkreslení	se	objevuje	u	všech	kultur,	i	u	těch,	jež
ctí	skromnost	-	mezi	obyvateli	centra	Kuala	Lumpuru	a	starobylého	Amijúnu
bychom	nejspíš	nenalezli	zásadní	rozdíl.	Včera	odpoledne	jsem	vedl	v	Londýně
seminář,	a	protože	taxikář,	který	mne	vezl	na	místo	jeho	konání,	vynikal
nadprůměrnou	zdatností	v	nalézání	dopravní	zácpy,	v	duchu	jsem	psal.	Rozhodl
jsem	se,	že	během	svého	proslovu	provedu	krátký	experiment.

Vyzval	jsem	účastníky	semináře,	aby	se	pokusili	odhadnout	rozmezí	pro
počet	svazků	v	knihovně	Umberta	Eca,	který,	jak	si	pamatujeme	z	úvodu	k	první
části	této	knihy,	činí	30	000.	Ani	jediný	z	šedesáti	zúčastněných	nestanovil	tento
rozsah	tak,	aby	se	do	něj	skutečný	počet	svazků	vešel	(chyba	se	tak	vyšplhala	ze
dvou	na	sto	procent).	Může	sice	jít	o	výjimečný	případ,	avšak	popsané	zkreslení
bývá	markantnější	právě	u	kvantit,	jež	se	vymykají	obvyklým	hranicím.	Je
zajímavé,	že	k	největšímu	houfování	docházelo	buď	hluboko	pod	potřebnou
hranicí,	nebo	naopak	vysoko	nad	ní:	někteří	návštěvníci	tipovali	2000-4000
svazků,	jiní	zase	300	000-600	000.	Samozřejmě,	že	je-li	někdo	varován,	v	čem
uvedený	test	spočívá,	může	hrát	na	jistotu	a	udat	rozsah	od	nuly	k	nekonečnu;
zde	už	by	však	nešlo	o	"kalibraci"	-

takový	člověk	již	nesděluje	žádnou	informaci	a	nemůže	učinit	informované
rozhodnutí.	V	podobném	případě	je	čestnější	říct:	"Vzdávám	to,	nemám	tušení."



Není	nijak	neobvyklé	nalézt	i	opačné	příklady,	tedy	osoby,	které	svou	míru
chybovosti	přecení	a	přestřelí	opačným	směrem:	můžete	mít	řekněme	bratrance,
jenž	si	dává	na	to,	co	říká,	obzvláště	velký	pozor,	nebo	si	vzpomenete	na
profesora	biologie,	co	vás	učil	na	univerzitě	a	byl	až	patologicky	skromný;
sklon,	o	kterém	zde	mluvíme,	platí	pro	lidskou	populaci	jako	celek,	nikoliv	pro
každého	jednotlivce.

Mezi	lidmi	existuje	dost	variability	na	to,	abychom	občas	narazili	i	na
protipříklady.	Jsou	však	v	menšině	-	a	protože	ve	společnosti	jen	obtížně
získávají	prominentní	postavení,	zdá	se,	že	v	ní	bohužel	nehrají	příliš	vlivnou
úlohu.

Epistemická	arogance	má	dvojí	efekt:	přeceňujeme	to,	co	víme,	a
podceňujeme	neurčitost	tím,	že	snižujeme	rozsah	možných	neurčitých	stavů	(a
tedy	redukujeme	rozměr	toho,	co	neznáme).

Aplikace	tohoto	zkreslení	se	neomezuje	jen	na	cestu	k	poznání:	stačí,	když
pohlédnete	na	život	nejrůznějších	lidí	ve	svém	okolí.	Popsané	zkreslení
pravděpodobně	zasáhne	do	jakéhokoliv	jejich	rozhodnutí,	jež	se	nějakým
způsobem	týká	budoucnosti.	Lidstvo	trpí	chronickou	tendencí	podceňovat
možnost,	že	budoucnost	odbočí	z	kurzu,	jejž	jsme	jí	stanovili	(a	dalšími
myšlenkovými	zkratkami,	jejichž	efekt	se	může	sčítat).	Připomeňme	jeden
zjevný	případ,	totiž	počet	lidí,	kteří	se	rozvádějí.	Daný	údaj	znají	téměř	všichni	a
vědí,	že	rozvodem	končí	něco	mezi	třetinou	a	polovinou	všech	uzavřených
manželství;	při	vstupu	do	manželského	svazku	s	tím	však	žádný	z	novomanželů
nepočítá.	Samozřejmě,	že	"nás	se	to	netýká",	jelikož	"spolu	tak	dobře
vycházíme"	(jako	kdyby	to	u	ostatních	sezdávaných	dvojic	bylo	jinak).

Připomínám	čtenáři,	že	se	zde	nepokoušíme	zjistit,	kolik	toho	lidé	vědí,
nýbrž	odhadnout	rozdíl	mezi	tím,	co	si	myslí,	že	vědí,	a	tím,	co	vědí	doopravdy.
Připomíná	mi	to	nápad,	se	kterým	v	žertu	přišla	moje	matka	v	době,	kdy	jsem	se
rozhodl	pro	kariéru	v	oblasti	obchodu.	Ačkoliv	dost	možná	nepochybovala	o
mých	schopnostech,	dobírala	si	mě	pro	moji	údajnou	sebedůvěru	a	vymyslela
způsob,	jak	zaručeně	vydělat	hromadu	peněz.	Pokud	by	mě	prý	někdo	dokázal
koupit	za	mou	skutečnou	cenu	a	posléze	prodat	za	tu,	kterou	si	sám	přisuzuji,
jistě	by	shrábl	tučný	zisk.	Ačkoliv	se	matku	neustále	snažím	přesvědčovat,	že	mé
sebevědomí	je	jen	maska	a	že	ve	skutečnosti	jsem	skromný	a	k	sebejistotě	mám
daleko,	ač	jí	stále	připomínám,	že	se	nepřetržitě	podrobuji	důkladné	sebereflexi,
skepse	ji	neopouští.	Já	tu	tvou	sebereflexi	znám,	utahuje	si	ze	mě	dodnes	s	tím,
že	jsem	o	pár	kroků	dále,	než	bych	být	měl.

SLEPOTA	SE	VRACÍ



Výše	uvedený	jednoduchý	test	dokazuje,	že	lidé	v	sobě	nosí	hluboce
zakořeněný	sklon	podceňovat	mimořádné	případy	-	neboli	"černé	labutě".	Jsme-
li	ponecháni	napospas	vlastnímu	rozumu,	máme	tendenci	myslet	si,	že	to,	co	ve
skutečnosti	nastává	každých	deset	let,	se	objevuje	jen	jednou	za	století,	a	že
tomu	navíc	rozumíme.

Zmíněný	problém	s	chybnými	výpočty	je	však	ještě	o	něco	subtilnější.
Mimořádné	případy	ve	skutečnosti	nejsou	citlivé	výlučně	k	podcenění,	neboť
snadno	podléhají	chybě	v	odhadu,	a	ta	bývá	obousměrná.	Jak	jsme	si	ukázali	v
šesté	kapitole,	existují	podmínky,	kdy	lidé	pravděpodobnost	neobvyklého,
případně	specifického	neobvyklého	případu	nadhodnotí	(třeba	když	jim	na	mysli
vytane	obraz	nějaké	senzace)	-	a	jak	jsme	viděli,	právě	to	je	příčinou	prosperity
pojišťoven.	Obecná	pointa	mého	tvrzení	je	tedy	v	tom,	že	mimořádné	události
bývají	náchylné	k	chybnému	odhadu;	většinou	je	silně	podceňujeme,
příležitostně	silně	přeceňujeme.

Čím	je	nějaká	událost	vzdálenější	a	nezvyklejší,	tím	více	se	popsaná	chyba
odhadu	zhoršuje.	Až	dosud	jsme	uvažovali	jen	dvouprocentní	chybovost	u	výše
zmíněné	hry.	Podíváme-li	se	však	na	případy,	kdy	pravděpodobnost	činí	jedna	ku
stu,	tisíci	či	milionu,	vzešlé	chyby	nabudou	obludných	rozměrů.	Čím	nižší
pravděpodobnost,	tím	vyšší	epistemická	arogance.

Povšimněme	si	jisté	pozoruhodné	vlastnosti	naší	intuice:	i	kdybychom	žili	v
Průměrově,	kde	jsou	mimořádné	případy	vzácné	(a	většinou	i	nepodstatné),	stále
bychom	podobné	extrémy	podhodnocovali	-

mysleli	bychom	si,	že	jsou	ještě	vzácnější.	Míru	chybovosti	tedy
podceňujeme	i	u	gaussovských	proměnných,	a	naše	intuice	tak	nestačí	ani	na
Průměrov.	Jenže	v	něm	se	život	neodehrává.	Čísla,	jež	v	každodenním	životě
odhadujeme	nejčastěji,	pocházejí	z	velké	části	z	Extrémova,	a	podléhají	tedy
koncentraci	a	"černým	labutím".

Hádáme	a	předpovídáme
V	konečném	důsledku	neexistuje	žádný	rozdíl	mezi	tím,	pokouším-li	se

uhodnout	proměnnou,	jež	je	nenáhodná,	ale	mám	o	ní	jen	částečnou	či
nedostatečnou	informaci	(například	počet	milenců,	kteří	se	vystřídali	v	posteli
carevny	Kateřiny	Veliké),	nebo	předvídám-li	proměnnou	skutečně	náhodnou
(třeba	zítřejší	míru	nezaměstnanosti	či	cenu	akcií	příští	rok).	Hádání	(toho,	co
nevím,	ale	co	může	vědět	někdo	jiný)	a	předpověď	(toho,	co	ještě	nenastalo)	jsou
v	tomto	smyslu	jedno	a	totéž.

Abychom	lépe	porozuměli	spojení	mezi	hádáním	a	předpovědí,
předpokládejme,	že	místo	počtu	milenců	Kateřiny	Veliké	se	pokoušíme



odhadnout	některá	méně	zajímavá,	ale	pro	leckoho	důležitější	fakta:	růst
populace	v	následujícím	století,	burzovní	výnosy,	deficit	v	rozpočtu	sociálního
pojištění,	ceny	ropy,	výsledek	prodeje	prastrýcova	majetku	nebo	stav	životního
prostředí	v	Brazílii	za	dvacet	let.

Vydáváte-li	knihy	Jevgenije	Krasnovové,	možná	budete	potřebovat	odhad
jejich	budoucího	prodeje.

Dostáváme	se	na	tenký	led:	stačí	si	jen	uvědomit,	že	výše	rozebíranou
mentální	vadou	trpí	i	většina	profesionálních	prognostiků.	Lidé,	kteří	se
předpovídáním	živí,	jí	navíc	bývají	ovlivněni	ještě	silněji	než	ostatní.

ČÍM	VÍCE	INFORMACÍ,	TÍM	MÉNĚ	POZNÁNÍ

Možná	přemítáte,	jak	by	se	na	epistemické	aroganci	mohlo	podepsat	učení,
vzdělání	a	zkušenosti	-	jinými	slovy	jak	by	si	v	porovnání	se	zbytkem	populace
vedli	v	popsaném	testu	vzdělaní	lidé	(taxikář	Mikhail	nám	budiž	porovnávacím
standardem).	Odpověď	překvapí:	záleží	na	povolání.	Jakou	výhodu	nad	námi
"zasvěcení"	mají,	si	nejdříve	ukážeme	v	oblasti	prognostiky.

Vzpomínám,	kterak	jsem	na	návštěvě	u	přítele	v	jedné	newyorské	investiční
bance	spatřil	jakéhosi	hekticky	působícího	a	superdůležitě	se	tvářícího	chlapíka	s
bezdrátovými	sluchátky	na	uších	a	z	pravé	strany	trčícím	mikrofonem,	který	mi
bránil,	abych	se	mohl	během	naší	asi	dvacetivteřinové	konverzace	soustředit	na
jeho	rty.	Zeptal	jsem	se	přítele,	jaký	má	celé	to	zařízení	smysl.

"Chce	být	neustále	ve	spojení	s	Londýnem."	Jste-li	zaměstnancem,	závisíte
na	tom,	jak	vás	hodnotí	ostatní;	vypadáte-li	zaneprázdněni,	může	vám	toto	zdání
pomoci	připsat	si	zásluhy	za	výsledky	v	náhodném	prostředí.	Zdání	aktivity
posiluje	vnímanou	kauzalitu	mezi	dosaženými	výsledky	a	rolí,	kterou	v	nich
jednotlivec	sehrává.	Dvojnásob	to	platí	pro	ředitele	velkých	společností,	kteří
potřebují	vytrubovat,	jak	jsou	výsledky	firmy	spjaty	s	jejich	"přítomností"	a
"manažerskými	schopnostmi".	Nevím	o	žádné	studii,	jež	by	zkoumala	užitečnost
času,	který	tito	pracovníci	věnují	konverzaci	a	vstřebávání	krátkodobých
informací	-	a	jen	málo	autorů	se	dosud	odvážilo	kriticky	prozkoumat,	jak
významnou	roli	v	úspěchu	korporace	ředitelé	hrají.

Rozeberme	si	jeden	z	hlavních	důsledků	informace:	překážky,	které	klade	do
cesty	procesu	poznání.

Aristoteles	Onassis,	dost	možná	první	medializovaný	milionář,	byl	slavný	v
zásadě	proto,	že	byl	bohatý	-	a	dával	to	najevo.	Tento	etnický	Řek	a	uprchlík	z
jižního	Turecka	se	přistěhoval	do	Argentiny,	kde	vydělal	tučnou	sumu	peněz
dovozem	tureckého	tabáku,	a	poté	se	stal	loďařským	magnátem.	Mnoho



nenávistných	reakcí	vyvolala	jeho	svatba	s	Jacqueline	Kennedyovou,	vdovou	po
prezidentu	Johnu	F.

Kennedym;	operní	pěvkyně	Maria	Callasová,	s	níž	předtím	udržoval	poměr,
se	poté	uzavřela	před	světem	ve	svém	pařížském	bytě	a	do	své	smrti	z	něj
prakticky	nevyšla.

Studujete-li	Onassisův	život,	což	jsem	učinil	někdy	na	prahu	dospělosti,
povšimnete	si	pozoruhodného	konstantního	jevu:	"práce"	v	klasickém	slova
smyslu	mu	byla	cizí.	Neobtěžoval	se	pořídit	si	ani	stůl,	natožpak	kancelář.	Nebyl
přitom	obyčejným	obchodníkem,	který	by	se	bez	kanceláře	obešel,	ale	řídil	také
rejdařské	impérium,	jež	vyžadovalo	každodenní	dohled.	Přesto	se	spoléhal
hlavně	na	poznámkový	blok,	v	němž	měl	všechny	potřebné	informace.	Svůj
život	do	značné	míry	strávil	obklopen	společenskou	smetánkou	a	ženami,	jimiž
se	rozhodl	obohatit	svoji	sbírku.	Obvykle	vstával	v	poledne.

Pokud	potřeboval	poradit	s	nějakou	právní	otázkou,	neváhal	svolat	své
právníky	ve	dvě	hodiny	ráno	do	některého	z	pařížských	nočních	klubů.	Říkalo	se
o	něm,	že	vládne	neodolatelným	šarmem,	který	jistě	dokázal	využít	v	jednání	s
řadou	lidí.

Podívejme	se	však	této	historce	takříkajíc	pod	kůži.	Budeme-li	chtít	vytvořit
mezi	Onassisovým	typickým	stylem	práce	a	jeho	úspěchy	kauzální	vztah,
můžeme	podlehnout	"klamu	nahodilosti".	Nejspíš	se	nikdy	nedozvím,	zda	byl
Onassis	opravdu	mimořádně	schopný	nebo	měl	jen	štěstí,	ačkoliv	jsem
přesvědčen,	že	jeho	charisma	mu	pomohlo	otevřít	nejedny	dveře.	Podívám-li	se
však,	co	říkají	o	vztahu	mezi	informací	a	poznáním	empirické	výzkumy,	mohu
rigorózně	prozkoumat	jeho	modus	operandi.	Výrok	dodatečná	znalost	maličkostí
z	denního	provozu	může	být	zbytečná	nebo	i	škodlivá	tedy	můžeme	nepřímo,	leč
účinně	testovat.

Ukažte	dvěma	skupinám	lidí	obrázek	požárního	hydrantu	rozostřený	tak
silně,	aby	nepoznali,	co	na	snímku	je.	U	obou	skupin	ostrost	postupně	zvyšujte:
u	jedné	pomalu	v	deseti	krocích,	u	druhé	rychleji,	v	pěti	krocích.	Zastavte	se	ve
chvíli,	kdy	mají	obě	skupiny	před	sebou	obrázek	ve	stejné	fázi	rozostření,	a
požádejte	je,	ať	zobrazený	objekt	identifikují.	Je	pravděpodobné,	že	lidé	ze
skupinky,	jež	viděla	méně	mezikroků,	rozpoznají	hydrant	daleko	rychleji.
Ponaučení?	Čím	více	informací	někomu	poskytnete,	tím	více	hypotéz	si
postupně	vytvoří	a	tím	hůře	na	tom	nakonec	bude.	Bude	vystaven	větší	míře
náhodného	šumu	a	ten	si	splete	s	informací.

Potíž	je	v	tom,	že	myšlenky	bývají	přilnavé:	jakmile	si	jednou	utvoříme
teorii,	je	nepravděpodobné,	že	svůj	názor	změníme	-	ti,	kdo	odloží	spřádání
teorií	na	později,	na	tom	tedy	budou	lépe.	Jestliže	si	utvoříte	názor	na	základě
nedostatečných	důkazů,	budou	se	vám	jen	obtížně	interpretovat	pozdější



dodatečné	informace,	jež	mu	protiřečí,	a	to	i	tehdy,	jsou-li	zjevně	přesnější.	Ve
hře	jsou	dva	mechanismy:	konfirmační	zkreslení,	popsané	v	páté	kapitole,	a
lpění	na	vlastním	přesvědčení,	tedy	sklon	neměnit	dosavadní	názor.	Stačí	si
uvědomit,	že	lidé	zacházejí	s	myšlenkami	jako	s	majetkem	a	je	pro	ně	těžké	se	s
nimi	rozloučit.

Pokus	s	obrázkem	požárního	hydrantu	byl	poprvé	proveden	v	šedesátých
letech	a	poté	několikrát	zopakován.	Popsaný	efekt	jsem	zkoumal	také	za	pomoci
matematiky	informací:	čím	detailnější	znalost	reality	člověk	získává,	tím	více	je
současně	vystaven	působení	šumu	(tedy	například	historek),	který	zamění	se
skutečnou	informaci.	Uvědomme	si,	že	nás	strhuje	cokoliv,	co	má	senzační	ráz.
Rozhlasové	zpravodajství	poslouchané	v	hodinových	intervalech	je	v	tomto
smyslu	mnohem	horší	než	četba	týdeníku:	delší	interval	umožňuje	informace	do
jisté	míry	filtrovat.

V	roce	1965	provedl	Stuart	Oskamp	experiment,	při	němž	klinickým
psychologům	postupně	předkládal	složky	s	jednotlivými	případy,	přičemž	každá
další	obsahovala	o	daném	pacientovi	více	informací.	Dodatečné	informace	však
diagnostické	schopnosti	psychologů	nijak	neovlivnily,	naopak	zvýšily	jejich
důvěru	v	diagnózu	původní.	Připusťme,	že	od	psychologa	z	roku	1965	nelze
čekat	mnoho,	ale	uvedená	zjištění	mají	podle	všeho	obecnou	platnost.

Při	dalším	výmluvném	experimentu	požádal	psycholog	Paul	Slovic
bookmakery,	aby	mezi	osmdesáti	osmi	proměnnými	obsaženými	v	datech	o	již
proběhlých	koňských	dostizích	vybrali	ty,	které	považují	při	stanovování	kurzů
za	užitečné.	Zmíněné	proměnné	zahrnovaly	nejrůznější	druhy	statistik.
Bookmakeři	měli	nejprve	za	úkol	vybrat	deset	nejužitečnějších	a	na	jejich
základě	předpovědět	výsledek	závodu.	Ve	druhém	kole	měli	učinit	totéž,	avšak	s
pomocí	dalších	deseti	proměnných.	Vyšší	počet	informací	se	na	přesnosti
předpovědi	nijak	neprojevil,	pouze	sebedůvěra	bookmakerů	výrazně	vzrostla.
Informace	se	ukázala	jako	škodlivá.	Téměř	celý	život	narážím	na	obecně
rozšířený	názor,	že	více	znamená	lépe.	Někdy	ano,	nikoli	však	vždy.	Škodlivost
informací,	s	níž	jsme	se	právě	seznámili,	vyjde	jasně	najevo	při	bližším	pohledu
na	fenomén	takzvaného	experta.

PROBLÉM	S	EXPERTY	ANEB	TRAGÉDIE	PRÁZDNÝCH
OBLEKŮ

Až	doposud	jsme	zpochybňovali	pouze	to,	nakolik	jsou	zasvěcení
profesionálové	schopni	posoudit	meze	svých	vědomostí,	nikoliv	jejich	autoritu.
Epistemická	arogance	a	schopnosti	se	navzájem	nijak	nevylučují.



Instalatér	bude	o	potrubí	téměř	bez	výjimky	vědět	více	než	tvrdohlavý
esejista	a	trader-matematik.

Chirurg	bude	mít	o	kýle	jen	zřídkakdy	méně	znalostí	než	břišní	tanečnice.
Budou-li	však	odhadovat	pravděpodobnost,	budou	se	chirurg	i	instalatér	nejspíše
mýlit,	a	-	což	je	zneklidňující	-	v	tomto	směru	tedy	můžete	vědět	více	než
odborník.	Ať	už	by	vám	tvrdili	cokoliv,	u	expertní	procedury	je	vždy	dobré
kriticky	prozkoumat	míru	její	chybovosti.	Nezpochybňujte	postup	samotný,
pouze	expertovu	sebejistotu.

(Jako	člověk,	který	se	při	setkáních	s	medicínou	spálil,	jsem	se	naučil	jisté
opatrnosti,	a	vřele	to	doporučuji	i	ostatním:	přijdete-li	k	lékaři	do	ordinace	s
příznakem	rakoviny,	nenaslouchejte	jeho	odhadům	pravděpodobnosti,	že	to
rakovina	není.)

Tento	problém	rozdělím	na	dva	specifické	případy.	Mírný:	arogance	spojená
s	(jistou)	kompetencí,	a	závažný:	arogance	a	nekompetence	v	jednom	balení
(prázdný	oblek).	Existují	profese,	u	nichž	víte	sami	více	než	experti,	za	jejichž
názor	bohužel	platíte	-	místo	aby	platili	oni	vám	za	to,	že	jim	nasloucháte.	Které
to	jsou?

Co	se	mění	a	co	ne
Na	téma	takzvaného	problému	s	experty	existuje	velmi	obsáhlá	literatura,

dokumentující	empirické	testy,	které	odborníky	a	jejich	výsledky	prověřují.
Zpočátku	z	ní	můžeme	být	mírně	zmateni.	Na	jedné	straně	stojí	skupina
výzkumníků,	jako	jsou	Paul	Meehl	či	Robyn	Dawes,	kteří	mýtus	expertů
vyvracejí	a	podle	nichž	jsou	tito	lidé	podvodníci,	kteří	si	nevedou	o	nic	lépe	než
počítač	pracující	s	jediným	parametrem,	neboť	je	zaslepuje	vlastní	intuice.
(Příkladem	situace,	kdy	se	počítač	opírá	o	jediný	parametr,	může	být	poměr
likvidních	aktiv	a	dluhu,	který	počítač	předpovídá	lépe	než	většina	úvěrových
analytiků.)	Na	druhou	stranu	máme	spoustu	literatury,	jež	dokládá,	že	mnoho	lidí
dokáže	díky	své	intuici	počítače	porazit.	Kdo	má	tedy	pravdu?

Disciplíny	se	skutečnými	experty	určitě	existují.	Položte	si	následující	dvě
otázky:	Nechali	byste	se	raději	operovat	od	redaktora	vědeckého	časopisu	nebo
od	atestovaného	neurochirurga?	A	z	druhé	strany	-	naslouchali	byste	raději
ekonomické	prognóze	profesionála	z	"přední"	instituce	(například	Whartonovy
obchodní	školy)	a	s	doktorátem	z	finanční	ekonomie	nebo	ekonomického
komentátora	společenského	týdeníku?	Zatímco	odpověď	na	první	otázku	je	z
empirického	hlediska	zřejmá,	na	druhou	již	rozhodně	nikoliv.	Již	zde	začínáme
pozorovat	rozdíl	mezi	tím,	co	můžeme	označit	za	"know-how"	a	"know-what".

Staří	Řekové	rozlišovali	mezi	techne	a	episte-me-.
Empirická	škola	medicíny	provozovaná	Ménodotem	z	Níkomédie	a



Hérakleitem	z	Tarentu	po	svých	stoupencích	požadovala,	aby	se	drželi	co
nejblíže	k	techne	(	tedy	"řemeslu")	a	co	nejdál	od	episte-me	(	tedy	"vědy	a
poznání").

Úkolu	zjistit,	ve	kterých	disciplínách	odborníky	najdeme	a	kde	již	nikoliv,	se
ujal	psycholog	James	Shanteau.	Povšimněte	si	praktické	demonstrace	problému
konfirmace:	chcete-li	dokázat,	že	žádní	experti	neexistují,	naleznete	profesi,	v
níž	jsou	k	ničemu.	Stejně	dobře	však	můžete	dokázat	i	opak.	Existuje	zde	ovšem
jistá	pravidelnost:	profese,	v	nichž	hrají	experti	významnou	roli	a	profese,	kde
žádný	důkaz	o	roli	schopností	neexistuje.	Které	jsou	které?

Experti	skuteční:	zootechnik,	astronom,	zkušební	pilot,	půdoznalec,	šachový
velmistr,	fyzik,	matematik	(pokud	se	zabývá	matematickým	a	nikoliv
empirickým	problémem),	účetní,	potravinářský	inspektor,	vyhodnocovač
leteckých	snímků,	pojišťovací	analytik	(pracuje-li	s	gaussovskou	statistikou).

Experti	tak	trochu	falešní:	burzovní	makléř,	klinický	psycholog,	psychiatr,
člen	komise	pro	přijímací	řízení	na	univerzitě,	soudce,	radní,	personalista,
analytik	rozvědky	(dosavadní	výsledky	CIA	jsou	navzdory	vysokým	nákladům
tristní),	nebudeme-li	uvažovat	o	jakýchsi	rozsáhlých	a	neviditelných
preventivních	aktivitách.	Na	základě	vlastního	průzkumu	literatury	si	dovolím
přidat	ještě	pár	dalších:	ekonom,	finanční	prognostik,	profesor	financí,	politolog,
"expert	na	řízení	rizik",	osobní	finanční	poradce,	personál	Banky	pro
mezinárodní	platby	a	renomovaní	členové	Mezinárodní	asociace	finančních
inženýrů.

Stručně	řečeno,	tam,	kde	se	věci	stále	mění,	a	tedy	vyžadují	jisté	znalosti,
obvykle	žádné	experty	nenajdeme,	zatímco	tam,	kde	se	nemění,	patrně	ano.
Jinými	slovy,	problémem	s	experty	trpí	ty	profese,	jež	se	zabývají	budoucností	a
zakládají	svá	rozhodnutí	na	minulosti,	kterou	nelze	opakovat	(výjimkami	jsou
předpověď	počasí	a	obory,	které	se	místo	společensko-ekonomických	procesů
zabývají	krátkodobými	procesy	fyzikálními).	Netvrdím,	že	nikdo,	kdo	se	zabývá
budoucností,	nám	nemůže	poskytnout	žádnou	cennou	informaci	(jak	jsem	již
poznamenal,	noviny	poměrně	dobře	předpovídají	program	kin);	snažím	se	spíše
říct,	že	ti	odborníci,	kteří	nám	neposkytují	žádnou	hmatatelnou	přidanou
hodnotu,	se	obvykle	zabývají	právě	budoucností.

Nebo	se	na	to	můžeme	podívat	takhle:	věci,	jež	se	mění,	jsou	často	náchylné
k	"černým	labutím".

Expert	je	úzce	zaměřený	člověk,	který	se	potřebuje	dívat	"tunelem",	a	tak	si
vede	dobře	tam,	kde	"černé	labutě"	nemají	zásadní	význam,	a	jeho	zúžený
pohled	tedy	nepředstavuje	žádné	nebezpečí.

Další	odpověď	nám	dává	Robert	Trivers,	evoluční	psycholog	vybavený	až
nadlidskou	prozíravostí	(své	myšlenky,	jež	mu	vynesly	renomé	jednoho	z



nejvlivnějších	postdarwinovských	myslitelů	v	oblasti	evoluce,	rozvinul	v	době,
kdy	se	snažil	o	studium	práv).	Trivers	spojuje	zmíněný	problém	se	sebeklamem:
má-li	nějaká	lidská	činnost,	například	drancování,	dlouhou	tradici,	dokážeme	její
výsledky	dobře	odhadnout	posouzením	poměru	sil.	Lidé	i	šimpanzi	dovedou
okamžitě	vycítit,	která	ze	stran	má	navrch,	a	rychle	analyzovat	výnosy	a	náklady
zamýšleného	útoku	s	cílem	zmocnit	se	soupeřových	zásob	a	samic.	Jakmile	se
pustíte	do	akce,	váš	mozek	se	přepne	do	účelového	režimu,	který	vás	nutí
ignorovat	dodatečné	informace	-	během	boje	je	zkrátka	lépe	neváhat.	Rozsáhlé
konflikty	ovšem	na	rozdíl	od	drancování	mezi	dědictví	po	předcích	nespadají,	a
proto	máme	sklon	jejich	trvání	špatně	odhadnout	a	nadhodnotit	vlastní	síly.	Stačí
si	vzpomenout,	jak	výrazně	lidé	podcenili	délku	libanonské	války.	Také	ti,	kdo
bojovali	v	první	světové	válce,	se	původně	domnívali,	že	to	bude	procházka
růžovým	sadem.

Stejně	tomu	bylo	i	za	války	ve	Vietnamu,	v	Iráku	a	vlastně	v	každém
novodobém	konfliktu.

Sebeklam	nelze	ignorovat.	Problém	expertů	spočívá	v	tom,	že	nevědí,	co
všechno	nevědí.

A	nedostatečné	poznání	a	mylné	přesvědčení	o	jeho	kvalitě	chodívá	obvykle
ruku	k	ruce	-	týž	proces,	který	způsobuje,	že	toho	víte	méně,	současně	vede	i	k
tomu,	že	jste	s	touto	nedokonalou	znalostí	spokojenější.

V	dalším	oddílu	se	budeme	místo	rozsahu	předpovědí	zabývat	jejich
přesností,	tedy	schopností	předpovědět	konkrétní	číslo.

Kdo	se	směje	naposled
Poučení	o	prognostických	chybách	můžeme	načerpat	také	z	traderských

aktivit.	Jako	kvant	máte	k	dispozici	o	ekonomických	a	finančních	předpovědích
hojnost	dat	-	od	těch	obecných,	jako	jsou	například	hlavní	ekonomické
ukazatele,	až	k	nejrůznějším	prognózám	a	doporučením	televizních	"expertů"	a
"autorit".	Poněvadž	je	takových	dat	opravdu	hodně	a	zároveň	je	lze	zpracovat	na
počítači,	představují	pro	empirika	nedocenitelný	zdroj.	Být	žurnalistou	nebo
nedej	bože	historikem,	měl	bych	to	s	testováním	prognostické	efektivity	všech
těch	diskusí	mnohem	těžší.	Slovní	komentáře	na	počítači	nezpracujete,
přinejmenším	ne	tak	snadno.	Mnozí	odborníci	navíc	dělají	tu	chybu,	že	naivně
produkují	spousty	předpovědí	mnoha	proměnných,	čímž	vzniká	jakási	databáze
ekonomů	a	proměnných	a	my	tak	můžeme	posoudit,	zda	si	někteří	z	nich	vedou
lépe	než	jiní	(není	mezi	nimi	zásadní	rozdíl),	nebo	zda	existují	proměnné,	u
nichž	ekonomové	prokazují	nějakou	kompetenci	(bohužel	u	žádné	z	těch
smysluplných).

Naše	prognostické	schopnosti	jsem	mohl	sledovat	z	první	ruky.	Když	jsem	se



živil	jako	trader,	několikrát	do	týdne	mi,	vždy	o	půl	deváté	ráno,	na	obrazovce
naskočila	čísla,	jež	právě	vydalo	ministerstvo	průmyslu	a	obchodu,	ministerstvo
financí	nebo	jiná	ctihodná	instituce.	Nikdy	jsem	netušil,	co	mají	ta	čísla
znamenat,	a	nikdy	nepocítil	potřebu	vynaložit	energii,	abych	to	zjistil.	Ani	v
nejmenším	bych	se	proto	o	ně	nestaral,	nebýt	toho,	že	lidé	v	mém	okolí	kvůli
nim	pociťovali	nemálo	vzrušení,	diskutovali	o	tom,	co	nám	přinesou,	a	své
předpovědi	zalévali	slovní	omáčkou.	Patřil	mezi	ně	index	spotřebitelských	cen
(ISC),	změny	v	počtu	nezaměstnaných,	index	hlavních	ekonomických
indikátorů,	prodej	zboží	dlouhodobé	spotřeby,	hrubý	domácí	produkt	(ten	byl
nejdůležitější)	a	spousta	dalších,	které	budily	tu	větší,	tu	menší	rozruch	podle
toho,	jak	si	právě	stály	v	tehdejším	ekonomickém	diskurzu.

Zásluhou	obchodníků	s	daty	si	lze	prohlédnout	výsledky	předpovědí
"předních	ekonomů",	kteří	pracují	pro	úctyhodné	instituce	jako	J.	P.	Morgan
Chase	či	Morgan	Stanley	(a	nosí	oblek).	Často	je	můžete	vidět,	jak	pádně	a
přesvědčivě	teoretizují.	Většina	z	nich	pobírá	sedmimístnou	částku,	řadí	se	ke
společenským	hvězdám	a	disponuje	vlastním	výzkumným	týmem,	jenž	jim
propočítává	čísla	a	projekce.

Zároveň	jsou	však	natolik	bláhoví,	aby	své	odhady	bez	rozpaků	zveřejnili,
takže	naši	potomci	budou	moci	posoudit,	nakolik	kompetentní	vlastně	byli.

Co	horšího,	mnoho	finančních	institucí	vydává	na	konci	kalendářního	roku
brožurky	typu	"Výhled	na	rok	20XX"	s	nástinem	toho,	co	nás	napřesrok	čeká.
Nakolik	tyto	předpovědi	posléze	obstály,	si	už	bohužel	neověří.	Ještě	pošetileji	si
však	dost	možná	počíná	veřejnost,	když	tato	tvrzení	přijímá,	aniž	by	požadovala
následující	jednoduché	testy	-	ačkoliv	jsou	snadné,	dosud	se	jich	uskutečnilo	jen
málo.

Jedním	takovým	je	například	porovnání	hvězdných	ekonomů	s	hypotetickým
taxikářem	(někým	jako	Mikhail	z	první	kapitoly):	stvoříte	si	fiktivní	osobu,	jež
nic	neví	a	za	nejlepší	ukazatel	budoucího	vývoje	považuje	nejčerstvější	současná
data.	Pak	už	jen	stačí	porovnat	míru	chybovosti	hvězdných	ekonomů	a	vašeho
fiktivního	prognostika.	Zádrhel	je	ovšem	v	tom,	že	necháme-li	se	strhnout
příběhy,	obvykle	na	nutnost	podobných	testů	zapomeneme.

Události	s	výstředním	chováním
Problém	s	předpovídáním	je	však	ještě	o	něco	delikátnější	-	převážně	proto,

že	místo	v	Průměrově	žijeme	v	Extrémově.	Naši	prognostici	si	mohou	vést	dobře
u	záležitostí	obyčejných,	nikoliv	však	u	těch	nepravidelných,	kde	také	nakonec
selhávají.	Stačí,	když	vám	v	dlouhodobé	projekci	uteče	jediný	pohyb	úrokových
sazeb	z	šesti	na	jedno	procento	(což	se	stalo	v	letech	2001-2002),	a	další
předpovědi	už	vám	pak	při	napravování	bilance	nebudou	k	ničemu.	Nezáleží	na



tom,	kolikrát	máte	pravdu,	ale	jaký	je	součet	vašich	chyb.
A	tyto	kumulativní	chyby	závisejí	zejména	na	velkých	překvapeních	a

velkých	příležitostech.
Finanční,	političtí	a	ekonomičtí	prognostikové	je	nejenže	nevidí,	ale	navíc	se

i	stydí	sdělit	svým	klientům	cokoliv	nezvyklého	či	výstředního	-	jenže	jak	se
ukazuje,	události	se	chovají	výstředně	téměř	vždy.

Nadto,	jak	uvidíme	dále,	ekonomičtí	prognostikové	mají	sklon	blížit	se	spíše
sobě	navzájem	nežli	pravdě.

Nikdo	nechce	vypadnout	z	řady.
Protože	zmíněné	testy,	jež	jsem	provedl,	jsou	ryze	neformální,	slouží	pouze

pro	moji	vlastní	potřebu,	zábavu	či	obchodní	účely	a	nejsou	určeny	k	publikaci,
použiji	výsledky	jiných	badatelů,	kteří	podstoupili	onu	nevděčnou	práci	a
absolvovali	ubíjející	publikační	proces.	Překvapuje	mě,	jak	málo	úvah	bylo
zatím	věnováno	užitečnosti	těchto	profesí.	Existuje	jen	několik	formálních	testů,
a	to	ve	třech	různých	disciplínách:	analýze	cenných	papírů,	politologii	a
ekonomii.	Za	pár	let	jich	bude	bezpochyby	více.	I	když	možná	ne,	protože	si
autoři	podobných	výzkumů	od	svých	kolegů	vyslouží	jistý	cejch.	V	politice,
financích	a	ekonomii	byl	publikován	již	téměř	milion	odborných	prací,	ale
prognostickou	hodnotou	získaných	poznatků	se	jich	zabývá	jen	pár.

Jako	stádo	dobytka
Práci	analytiků	cenných	papírů	prozkoumalo	několik	badatelů	a	s

ohromujícími	výsledky,	zejména	uvážíme-li	epistemickou	aroganci	těchto	osob.
Tadeusz	Tyszka	a	Piotr	Zielonka	provedli	studii,	jež	jejich	analýzy	porovnávala	s
předpověďmi	počasí.	Prokázali	v	ní,	že	analytici	sice	předpovídají	hůře,	ale	ve
vlastní	schopnosti	věří	více	než	meteorologové.	Jejich	vysoké	sebehodnocení	se
však	už	neodrazilo	ve	shovívavosti,	kterou	projevovali	vůči	vlastním	chybám
poté,	co	jejich	předpovědi	selhaly.

Loni	v	červnu	jsem	si	na	nedostatek	obdobných	studií	stěžoval	Jean-
Phillippu	Bouchaudovi,	u	něhož	jsem	byl	právě	v	Paříži	na	návštěvě.	Působí
chlapecky,	a	ačkoliv	nás	dělí	jen	pár	let,	vypadá	dvakrát	mladší	než	já,	což	napůl
žertem	přisuzuji	půvabům	fyziky.	Jean-Philippe	ale	není	klasický	fyzik,	nýbrž
kvantitativní	vědec,	který	aplikuje	metody	statistické	fyziky	na	ekonomické
proměnné;	výzkumnou	tradici	v	tomto	směru	započal	na	konci	padesátých	let
Benoît	Mandelbrot.	Tato	vědecká	komunita	nepoužívá	"průměrovskou"
matematiku,	zdá	se	tedy,	že	ji	zajímá	pravda.	Stojí	stranou	establishmentu
ekonomických	a	obchodních	škol	a	přežívá	na	katedrách	matematiky	a	fyziky	a
velmi	často	v	investičních	společnostech	(tradeři	si	jen	zřídkakdy	najímají
ekonomy	pro	vlastní	potřebu;	dělají	to	spíše	proto,	že	od	nich	potřebují	nějakou



tu	omáčku	pro	méně	sofistikované	klienty).	Někteří	její	členové	zabrousili	i	do
sociologie,	kde	k	nim	"domácí"	přistupují	stejně	nepřátelsky.	Na	rozdíl	od
ekonomů,	kteří	chodí	v	obleku	a	spřádají	teorie,	aplikují	tito	vědci	při	sběru	dat
empirické	metody	a	nepoužívají	zvonovou	křivku.

Jean-Philippe	mě	překvapil	studií,	kterou	pod	jeho	vedením	dokončil	jeden
postgraduální	student	a	jež	byla	právě	přijata	k	otištění.	Zevrubně	zkoumala	na
dva	tisíce	předpovědí	burzovních	analytiků	a	dokládala,	že	tito	analytici	z
makléřských	firem	nepředpověděli	vůbec	nic	-	znatelně	hůře	byste	si	nevedli	ani
s	naivní	předpovědí,	kdy	vezmete	číslo	z	jednoho	období	a	použijete	je	coby
indikátor	pro	období	následující.	Analytikové	přitom	mají	k	dispozici	informace
o	objednávkách,	budoucích	kontraktech	a	plánovaných	výdajích	jednotlivých
firem,	které	by	jim	měly	dopomoci	k	výrazně	lepšímu	výsledku,	než	jakého
dosáhne	naivní	prognostik	disponující	pouze	daty	z	minulosti.	Co	horšího,
velikost	chyb,	jichž	se	tito	analytici	dopouštěli,	výrazně	přesahovala	průměrné
rozdíly	mezi	jednotlivými	předpověďmi,	což	je	projevem	stádního	efektu.	Za
normálních	okolností	bychom	očekávali,	že	předpovědi	se	mezi	sebou	navzájem
budou	lišit	stejně,	jako	se	liší	od	skutečné	hodnoty	předpovídaného	čísla.
Abychom	pochopili,	jak	dokážou	tito	lidé	ve	svém	oboru	vydržet,	aniž	by	se
nervově	zhroutili	(a	jak	se	vyhnou	hubnutí,	impulzivnímu	chování	či
alkoholismu),	potřebujeme	nahlédnout	do	výzkumů	psychologa	Philipa	Tetlocka.

Téměř	jsem	měl	pravdu
Tetlock	se	zabýval	ekonomickými	a	politickými	"experty".	Oslovil	některé	z

nich	a	požádal	je,	aby	odhadli	pravděpodobnost	různých	politických,
ekonomických	a	vojenských	událostí,	jež	by	mohly	v	určitém	časovém	rozmezí
(zhruba	během	příštích	pěti	let)	nastat.	Celkem	získal	od	téměř	tří	set	specialistů
kolem	27	000	prognóz.	Asi	čtvrtinu	jeho	vzorku	tvořili	ekonomové.	Provedená
studie	ukázala,	že	experti	jednoznačně	vykazují	několikanásobně	vyšší	míru
chybovosti,	než	jakou	si	sami	přisuzují.

Poukázala	tak	na	"problém	s	experty":	její	výsledky	nijak	nezávisely	na	tom,
zda	měl	dotyčný	prognostik	doktorský	titul	nebo	jen	obyčejné	vysokoškolské
vzdělání.	Profesoři,	kteří	publikovali	v	prestižních	časopisech,	si	nevedli	o	nic
lépe	než	novináři.	Tetlock	narazil	jen	na	jediný	pravidelně	se	vyskytující	jev:
negativní	vliv	renomé	na	kvalitu	předpovědi.	Odborníci,	kteří	se	těšili	vysokému
věhlasu,	předpovídali	hůře	než	ti,	kteří	srovnatelnou	pověst	neměli.

Tetlockovi	však	nešlo	ani	tak	o	to,	aby	doložil	skutečnou	kompetenci
odborníků	(ačkoliv	je	v	tomto	bodě	jeho	studie	velmi	přesvědčivá);	chtěl	spíše
zjistit,	proč	si	tito	specialisté	neuvědomují,	že	svému	oboru	zas	až	tak	dokonale
nerozumějí,	jinými	slovy,	jak	spřádají	své	příběhy.	Zdálo	se,	že	pro	takovou



nekompetentnost	existují	logické	důvody	-	především	ochrana	vlastního
přesvědčení	a	sebeúcty.

Prozkoumal	tedy	podrobněji,	z	čeho	vycházejí	dodatečná	vysvětlení
předkládaná	těmito	odborníky.

Vliv	názorových	stanovisek	na	proces	vnímání	nyní	ponechám	stranou	a
budu	se	věnovat	obecnějším	aspektům	této	slepé	skvrny	vůči	výsledkům
vlastních	předpovědí.

Řeknete	si,	že	jste	vlastně	hráli	úplně	jinou	hru.	Dejme	tomu,	že	se	vám
nepodařilo	předpovědět	oslabení	a	náhlý	rozpad	Sovětského	svazu	(ze	sociálních
vědců	je	nečekal	žádný).	Snadným	řešením	pak	bude	prohlásit,	že	jste	dokonale
rozuměli	politickému	fungování	Sovětského	svazu,	avšak	Rusové,	jak	je	pro	ně
typické,	před	vámi	dokázali	zatajit	zásadní	ekonomické	ukazatele.	Pokud	byste
byli	tyto	tajné	ekonomické	informace	dostali,	jistě	byste	pád	sovětského	režimu
předpověděli.	S	vašimi	schopnostmi	to	nemá	co	dělat.	Stejný	postup	lze
aplikovat	například	v	případě,	kdybyste	předpověděli,	že	Al	Gore	v
prezidentských	volbách	drtivě	zvítězí	nad	Georgem	Bushem.	Nevěděli	jste
přece,	že	je	ekonomická	situace	tak	tíživá;	pochopitelně,	to	patrně	uniklo	úplně
všem.	Nejste	ekonomové,	a	z	tohohle	se	nakonec	vyklubala	ekonomická	hra.

Vymluvíte	se	na	mimořádnou	událost.	Stalo	se	něco	mimo	rámec	systému,
mimo	rámec	veškeré	vědy.	A	vzhledem	k	nepředvídatelnosti	podobných	událostí
vás	z	toho	lze	jen	těžko	vinit.	Šlo	o	"černou	labuť",	jejíž	předpověď	od	vás	přece
nemůže	nikdo	čekat.	"Černé	labutě",	jak	praví	NNT,	jsou	ze	své	podstaty
nepředvídatelné	(i	když	NNT	by	se	vás	nejspíš	zeptal:	Proč	se	tedy	spoléháte	na
předpovědi?).

Byla	to	"exogenní"	událost,	pocházející	z	krajů	vaší	vědecké	disciplíně
vzdálených.	Nebo	šlo	o	událost	neobyčejně	nepravděpodobnou,	a	měli	jsme
zkrátka	smůlu,	že	potkala	právě	nás.	Podruhé	se	něco	takového	už	nestane.	Právě
takto	školometi	vysvětlují	selhání	matematických	metod	ve	společnosti:	zaměří
se	na	přísně	vymezenou	hru	a	spojují	výsledky	své	práce	s	určitým	scénářem.
Model	byl	správný	a	fungoval,	ale	nakonec	se	hrála	jiná	hra,	než	očekávali.

Obrana	typu	"téměř	jsem	měl	pravdu".	Retrospektivně,	máte-li	výhodu
informačního	rámce	a	možnosti	význam	různých	faktorů	přehodnotit,	je	snadné
podlehnout	dojmu,	že	jste	se	téměř	strefili.

Tetlock	píše:	"Ti	z	pozorovatelů	bývalého	Sovětského	svazu,	kteří	se	v	roce
1988	domnívali,	že	tamní	komunistickou	stranu	se	do	roku	1993	nebo	1998
nepodaří	zbavit	moci,	byli	zvláště	nakloněni	věřit,	že	zastánci	tvrdé	linie	uvnitř
strany	při	svém	pokusu	o	převrat	v	roce	1991	Gorbačova	téměř	svrhli,	a	že	by	se
jim	to	bývalo	podařilo,	kdyby	spiklenci	jednali	s	větší	rozhodností	a	racionalitou,
klíčoví	armádní	velitelé	uposlechli	příkazu	zastřelit	civilisty,	kteří	se	stavěli	proti



vyhlášení	výjimečného	stavu,	či	kdyby	se	Jelcin	nezachoval	tak	odvážně."
Nyní	se	podívejme	na	obecnější	chyby,	které	zmíněný	případ	odhaluje.

Dotyční	"experti"	si	počínali	poněkud	nevyváženě:	pokud	měli	pravdu,
připisovali	to	své	odbornosti	a	hlubokému	porozumění	dané	problematice;	když
se	mýlili,	byla	na	vině	celková	situace,	případně	svůj	omyl	neuznali	a	snažili	se	z
celé	věci	vykroutit.	Nedokázali	si	připustit,	že	problém	neuchopili	v	dostatečné
šíři.	Tato	vlastnost	se	však	vztahuje	na	všechny	lidské	aktivity:	máme	v	sobě
zabudovaný	jakýsi	mechanismus	k	ochraně	sebeúcty.

Jsme	obětí	asymetrického	vnímání	náhodných	událostí.	Úspěchy	připisujeme
svým	schopnostem	a	selhání	vnějším	událostem,	na	které	nemáme	vliv,
především	náhodě.	Zodpovědnost	cítíme	za	věci	dobré	a	správné,	nikoliv	za	ty
špatné.	A	díky	tomu	si	pak	myslíme,	že	ať	už	se	živíme	čímkoliv,	jsme	v	tom
lepší	než	ostatní.	Čtyřiadevadesát	procent	Švédů	věří,	že	se	svými	řidičskými
dovednostmi	řadí	mezi	lepší	polovinu	tamních	řidičů;	osmdesát	čtyři	procent
Francouzů	se	domnívá,	že	je	jejich	sexuální	zdatnost	řadí	do	první	poloviny
žebříčku	francouzských	milenců.

Dalším	důsledkem	této	asymetrie	je	fakt,	že	si	v	kontrastu	k	ostatním,	jejichž
činy	nevnímáme	stejně	zkresleně,	přisuzujeme	jistou	jedinečnost.	Již	jsem
zmínil,	jak	nerealistická	očekávání	mívají	ti,	kdo	právě	uzavírají	sňatek.
Přidejme	počet	rodin,	které	pohlížejí	do	budoucna	stejně	nerealisticky	a	upínají
se	k	nemovitému	majetku	navzdory	tomu,	jak	málo	dlouhodobých	usedlíků
podle	statistik	existuje.	Nevidí	snad	dokonale	oděné	realitní	makléře,	kteří
projíždějí	kolem	v	drahých	německých	vozech?	Jsme	mnohem	většími	nomády,
než	jsme	si	kdysi	plánovali;	nemáme	na	vybranou.	Kolik	z	těch,	kdo	náhle	přišli
o	práci,	pokládalo	takovou	událost	byť	jen	pár	dnů	předtím	za	pravděpodobnou?
Kolik	narkomanů	se	chlácholilo	tím,	že	to	s	drogami	"jenom	zkusí"?

Tetlockův	experiment	nám	poskytuje	i	další	užitečné	poučení.	Ukázal	to,	o
čem	již	byla	řeč	výše:	mnoho	akademických	špiček	a	přispěvatelů	do	prestižních
časopisů	nepřevyšuje	schopností	detekovat	změny	kolem	sebe	průměrného
novináře	nebo	čtenáře	New	York	Times.	Tito	někdy	až	příliš	specializovaní
experti	selhali	v	testech	ve	vlastních	oborech.

Ježek	a	liška.	Tetlock	rozlišuje	prognostiky	dvou	typů,	ježky	a	lišky	-	podle
dělení,	jež	zpopularizoval	Isaiah	Berlin.	Podle	Ezopovy	bajky	zná	ježek	jen
jedinou	věc,	zatímco	liška	jich	zná	mnoho	-	a	právě	tyto	adaptabilní	typy
potřebujeme	v	každodenním	životě.	Mnoho	neúspěšných	předpovědí	lze	přičíst
na	vrub	ježkům,	kteří	se	duševně	svážou	s	jedinou	mimořádnou	událostí,	jedinou
"černou	labutí",	s	velkou	sázkou,	u	níž	je	nepravděpodobné,	že	ji	kdy	vyhrají.
Ježkem	je	ten,	kdo	se	zaměří	na	jedinou,	nepravděpodobnou	a	zásadní	událost	a
podléhá	klamu	narativity,	který	lidi	zaslepí	natolik,	že	se	fixují	na	jediný	možný



výstup	a	žádné	další	už	si	nedokážou	představit.
Vlivem	klamu	narativity	ježkům	i	snadněji	porozumíme	-	jejich	myšlenky

fungují	tak	trochu	jako	bonmoty.	Značné	zastoupení	má	tato	kategorie	mezi
slavnými	osobnostmi,	které	jsou	proto	obecně	horšími	prognostiky	než	ostatní.

Již	dlouho	se	vyhýbám	novinářům,	protože	kdykoliv	slyší	o	mých	"černých
labutích",	požadují,	abych	jim	poskytl	nějaký	seznam	významných	budoucích
událostí.	Chtějí,	abych	se	stal	jakýmsi	prognostikem	"černých	labutí".	Zvláštní
shodou	okolností	jsem	ve	své	předchozí	knize,	která	vyšla	týden	před	11.	zářím
2001,	rozebíral	možnost,	že	do	mé	kanceláře	vrazí	letadlo.	Novináři	se	mě
přirozeně	ptali,	jak	se	mi	to	podařilo	předpovědět.	Nijak	-	šlo	o	pouhou	náhodu.
Nehraji	si	na	věštírnu.	Nedávno	mi	přišel	e-mail	se	žádostí,	abych	jmenoval
deset	budoucích	"černých	labutí".	Většina	novinářů	nepochopí	základní	pointu,
jež	se	týká	právě	toho,	že	se	u	takovýchto	událostí	chybně	zaměřujeme	na	jejich
konkrétní	podobu,	klamu	narativity	a	samotné	podstaty	prognózy.	Navzdory
tomu,	co	ode	mě	snad	lidé	očekávají,	nikomu	nedoporučuji	být	ježkem;	buďte
naopak	liškou	a	mějte	hlavu	otevřenou.	Tím,	že	historii	budou	dominovat
nepravděpodobné	události,	jsem	si	jist	-	jen	zkrátka	nevím	jaké.

Proč	se	zabývat	realitou?
V	ekonomických	časopisech	jsem	žádnou	komplexnější	studii	podobnou	té

Tetlockově	nenalezl.
Podezřelé	však	je,	že	jsem	nenašel	ani	článek,	který	by	jednoznačně

prohlašoval,	že	ekonomové	jsou	schopni	vytvářet	spolehlivé	projekce.	Pročetl
jsem	tedy	všechny	články	a	podkladové	studie,	které	jsem	dokázal	najít.
Neobsahují	jediný	přesvědčivý	důkaz,	že	ekonomové	jako	skupina	jsou
hodnověrných	prognóz	schopni,	a	pokud	ano,	dokládají,	že	tyto	projekce	bývají
v	nejlepším	případě	jen	nepatrně	lepší	než	předpovědi	zcela	náhodné	-	rozhodně
tedy	ne	natolik	kvalitní,	aby	nám	pomohly	s	jakýmkoliv	vážným	rozhodnutím.

Ten	nejzajímavější	test	akademických	metod	v	reálném	světě	provedl	Spyros
Makridakis,	který	část	své	kariéry	strávil	pořádáním	soutěží	mezi	prognostiky
praktikujícími	"vědeckou	metodu"	zvanou	ekonometrie,	v	níž	se	ekonomická
teorie	kombinuje	se	statistickými	postupy.	Stručně	řečeno,	žádal	účastníky	o
prognózy	v	reálném	světě	a	poté	posuzoval,	jak	přesné	tyto	předpovědi	byly.	To
jej	dovedlo	až	k	organizaci	série	"M-Competitions",	na	níž	se	podílela	i	Michele
Hibonová	a	jejímž	zatím	posledním	dílem	je	M3,	dokončená	v	roce	1999.	Závěr,
k	němuž	Makridakis	a	Hibonová	došli,	zní:	"Statisticky	vyspělé	či	komplexní
metody	neposkytují	nutně	přesnější	předpovědi	než	postupy	jednodušší."

Stejnou	zkušenost	mám	i	já	ještě	z	dob,	kdy	jsem	pracoval	jako	kvant:
cizokrajný	vědec	s	hrdelním	přízvukem,	trávící	noci	u	počítače	a	pohroužený	do



složitých	výpočtů,	si	jen	málokdy	vede	lépe	než	taxikář,	který	použije	tu
nejjednodušší	metodu,	jakou	zná.	Háček	je	v	tom,	že	se	zaměřujeme	na	vzácné
případy,	u	nichž	komplikované	postupy	fungují,	téměř	nikdy	však	na	jejich
daleko	častější	selhání.

"Heleďte,	jako	obyčejnému	člověku	z	libanonského	Amijúnu,	co	stojí
nohama	na	zemi,	mi	není	jasné,	k	čemu	je	postup,	který	vyžaduje
mnohahodinové	počítačové	kalkulace,	ale	se	kterým	nakonec	nedám	dohromady
lepší	prognózu,	než	jaké	je	schopen	kdokoliv	jiný	z	mého	rodiště,"	vykládal	jsem
každému,	kdo	mě	byl	ochoten	vyslechnout.	Jediné	reakce,	jichž	jsem	se	dočkal,
se	však	místo	praktického	vysvětlení	účelu	zmíněných	modelů	týkaly	geografie	a
historie	Amijúnu.	Opět	se	tu	projevuje	klam	narativity,	na	rozdíl	od
novinářských	historek	ovšem	v	závažnější	variantě,	ztělesněné	vědátory	s
ruským	přízvukem,	kteří	pohlížejí	neustále	do	zpětného	zrcátka,	vyprávějí	své
příběhy	řečí	rovnic	a	odmítají	hledět	dopředu,	protože	se	bojí,	že	by	se	jim
zatočila	hlava.	Robert	Engel,	ekonometr	a	až	na	tuto	maličkost	okouzlující
člověk,	přišel	s	velmi	komplikovanou	statistickou	metodou	zvanou	GARCH,	za
niž	dostal	Nobelovu	cenu.	Nikdo	ji	neověřil,	aby	zjistil,	zda	má	v	reálném	životě
vůbec	nějakou	platnost.

V	něm	si	lépe	vedou	jednodušší,	méně	"sexy"	metody;	ty	vám	ale	nevynesou
letenku	do	Stockholmu.	Také	tam	zjevně	trpí	problémem	s	experty,	k	čemuž	se
vrátíme	podrobněji	v	sedmnácté	kapitole.

Zdá	se,	že	negativní	hodnocení	komplikovaných	metod	lze	vztáhnout	na
všechny	takové	postupy.	Jistá	studie	účinně	prověřila	odborníky,	kteří	se	věnují
takzvané	"teorii	her"	-	nejznámějším	hráčem	v	této	oblasti	je	schizofrenií
postižený	matematik	John	Nash,	kterého	proslavil	film	Čistá	duše.	Ukázala,	že
navzdory	intelektuálnímu	půvabu	a	nemalé	pozornosti	médií	nejsou	zastánci	této
teorie	lepšími	prognostiky	než	běžný	vysokoškolák.

Další	problém	je	o	něco	znepokojivější.	Makridakis	a	Hibonová	zjistili,	že
přesvědčivé	empirické	důkazy	v	jejich	studii	teoretičtí	statistici	ignorovali	a	k
empirickému	ověřování	jejich	metod	nadto	zaujali	až	neuvěřitelně	nepřátelský
postoj.	"Usilovně	se	začali	věnovat	tvorbě	ještě	sofistikovanějších	modelů	bez
ohledu	na	to,	zda	dokázaly	předvídat	reálné	veličiny,"	uvedli	oba	badatelé.

Lze	si	představit,	že	s	takovým	závěrem	by	mohl	někdo	polemizovat	na
základě	argumentu,	že	ekonomické	prognózy	vytvářejí	zpětnou	vazbu,	jejíž	efekt
pak	vyplnění	původní	předpovědi	zabrání	(tzv.

Lucasova	kritika,	pojmenovaná	podle	ekonoma	Roberta	Lucase).	Dejme
tomu,	že	ekonomové	předpovídají	inflaci;	Federální	rezervní	systém,	americká
centrální	banka,	pak	na	základě	této	předpovědi	učiní	kroky,	jimiž	inflaci	sníží.
Přesnost	ekonomických	prognóz	proto	nemůžete	posuzovat	týmž	metrem	jako



jiné	události.	S	tímto	postřehem	souhlasím,	nevěřím	však,	že	právě	v	něm
spočívá	příčina	prognostické	neschopnosti	ekonomů.	Svět	je	pro	jejich	disciplínu
zkrátka	až	příliš	komplikovaný.

Nedokáže-li	ekonom	předpovědět	extrémní	událost,	často	se	odvolává	na
jevy	typu	zemětřesení	či	revoluce	a	prohlašuje,	že	není	geologem,	meteorologem
či	politologem,	místo	aby	uznal,	že	jeho	obor	není	izolován	od	okolního	světa,	a
zmíněné	disciplíny	ve	svém	výzkumu	zohlednil.	Právě	ekonomie	je	vůbec
nejizolovanějším	vědním	oborem:	poznatky	z	ostatních	oblastí	se	v	ní	citují
nejméně.	Zároveň	v	ní	také	nejspíš	působí	nejvíce	akademických	ignorantů:
odbornost	bez	erudice	a	přirozené	zvídavosti	otupuje	myšlení	a	vede	k	nežádoucí
fragmentaci	vědeckých	disciplín.

JINAK	TO	BYLO	V	POŘÁDKU

Příběh	opery	v	Sydney	nám	posloužil	coby	odrazový	můstek	k	rozpravě	o
předpovídání.	Nyní	se	podíváme	na	další	stálici	lidské	povahy:	systematickou
chybu,	jíž	se	dopouštějí	projektoví	plánovači	a	kterou	má	na	svědomí	naše
povaha,	složitost	světa	kolem	nás	nebo	struktura	organizací.	Aby	instituce
přežily,	dost	možná	potřebují	přesvědčit	samy	sebe	i	své	okolí,	že	mají	"vizi".

Plány	selhávají,	poněvadž	na	budoucnost	pohlížíme	"tunelem"	a	pomíjíme
tak	zdroje	neurčitosti	ležící	mimo	tyto	plány	samotné.

Ukažme	si	na	příkladu,	jak	k	tomuto	vývoji	situace	obvykle	dochází.	Joe,
autor	literatury	faktu,	podepsal	smlouvu	na	knihu	s	termínem	odevzdání
rukopisu	do	dvou	let.	Téma	je	poměrně	nenáročné:	autorizovaný	životopis
spisovatele	Salmana	Rushdieho.	Joe	k	němu	již	nashromáždil	množství
podkladů.

Dokonce	se	mu	podařilo	vypátrat	i	Rushdieho	bývalé	přítelkyně	a	už	se
nemůže	dočkat,	až	je	vyzpovídá.

Tři	měsíce	před	vypršením	dvouleté	lhůty	Joe	telefonuje	nakladateli	a
omlouvá	se,	že	se	trochu	opozdí.

To	nakladatel	předvídal;	na	to,	že	se	autoři	s	odevzdáním	textů	opožďují,	je
zvyklý.	Nakladatelství	se	ale	začíná	ošívat,	protože	téma	knihy	nečekaně
veřejnost	přestalo	vzrušovat.	Přestože	firma	předpokládala,	že	zájem	o
Rushdieho	osobu	vydrží,	pozornost	opadla	-	patrně	z	toho	důvodu,	že	Íránci	už
neusilují	o	jeho	hlavu.

Podívejme	se	nyní,	proč	Joe	podcenil	čas,	který	bude	k	napsání	životopisu
potřebovat.	Vytvořil	si	plán,	ale	do	budoucna	hleděl	tunelem	a	nepředpokládal,
že	by	mohly	nastat	"vnější"	události,	který	by	jej	zpomalily.	Jednou	z	nich	byla



katastrofa	z	11.	září	2001,	která	jej	stála	několik	měsíců;	další	představovaly
opakované	návštěvy	Minnesoty,	kam	se	musel	jezdit	starat	o	vážně	nemocnou
matku	(nakonec	se	uzdravila),	a	jiné	nepředvídanosti,	například	zrušené
zasnoubení	(byť	ne	s	bývalou	Rushdieho	přítelkyní).	"Až	na	tyhle	maličkosti"
šlo	všechno	podle	plánu:	když	se	Joe	pustil	do	práce,	držel	se	svého	rozvrhu	do
puntíku.	Za	své	selhání	proto	necítí	žádnou	zodpovědnost.{37}

Zasáhne-li	projekt	nečekaná	událost,	projeví	se	jednostranně.	Podívejme	se
na	výsledky	stavitelů,	autorů	vědeckých	článků	či	smluvních	dodavatelů.
Nečekané	události	tlačí	projekty	téměř	vždy	jen	jedním	směrem:	k	vyšším
nákladům	a	k	průtahům.	Ve	vzácných	případech,	například	při	stavbě
mrakodrapu	Empire	State	Building,	pozorujeme	i	opak:	práce	je	rychlejší	a
levnější	-	v	dnešní	době	jsou	takové	případy	ovšem	vskutku	vzácnými
výjimkami.

Experimentálně	lze	ověřit,	zda	se	tyto	chyby	v	projekcích	opakují	-	a	zdali
jsou	tedy	nedílnou	součástí	lidské	povahy.	V	jednom	pokusu	badatelé
prověřovali,	jak	studenti	odhadují	dobu	potřebnou	k	dokončení	určitého
projektu.	Rozdělili	studenty	na	dvě	skupiny	-	pesimisty	a	optimisty.	Optimisté
slíbili	odevzdat	práci	v	průměru	za	šestadvacet,	zatímco	pesimisté	za	čtyřicet
sedm	dnů.	Skutečný	potřebný	čas	se	nakonec	vyšplhal	na	průměrně	padesát	šest
dnů.

Příklad	s	Rushdieho	životopisem	není	nijak	zvlášť	extrémní.	Vybral	jsem	jej,
protože	se	týká	opakované	rutinní	práce,	a	v	takových	případech	bývají	naše
chyby	v	predikcích	mírnější.	U	nových	a	nevyzkoušených	projektů,	například
vojenských	invazí	či	totálních	válek,	rostou	omyly	úsudku	podstatně	rychleji.
Lze	říct,	že	čím	rutinnější	daná	záležitost	je,	tím	lepší	obvykle	bude	naše
prognóza.	V	prostředí	dnešního	světa	však	musíme	téměř	vždy	počítat	s
výskytem	čehosi,	co	nás	z	navyklé	rutiny	vyvede.

K	příslibu	kratší	doby	dokončení	práce	mohou	mít	lidé	své	motivy	-	zvítězit
ve	výběrovém	řízení	o	smlouvu	na	knihu,	případně	inkasovat	zálohu,	aby	měli
nějakou	tu	hotovost	na	dovolenou	v	Karibiku.

Plánování	však	obnáší	problémy	i	v	případech,	kdy	žádná	motivace	k
podcenění	nákladů	a	potřebného	času	neexistuje.	Jak	bylo	řečeno	výše,	máme
coby	živočišný	druh	příliš	omezené	obzory,	než	abychom	vzali	v	úvahu,	že
události	se	nemusejí	vyvíjet	podle	našeho	očekávání;	mnohdy	se	navíc	až	příliš
upínáme	na	interní	aspekty	daného	projektu	a	ignorujeme	vnější	zdroje
neurčitosti,	tedy	ono	"neznámé	neznámo",	jinými	slovy	obsah	nepřečtených
knih.

Jistou	roli	zde	sehrává	i	efekt	školometství,	vyrůstající	z	mentální	eliminace
rizik	nezahrnutých	v	našich	modelech	a	koncentrace	na	to,	co	známe.	Hledíme



na	svět	zevnitř	svých	modelů.	Časové	skluzy	a	překročené	rozpočty	jsou	obvykle
důsledkem	nečekaných	faktorů,	s	nimiž	původní	plán	nepočítal	(a	nacházejících
se	tedy	mimo	model,	se	kterým	pracujeme):	stávek,	výpadků	v	dodávce
elektřiny,	nehod,	nepříznivého	počasí	či	obav	z	invaze	Marťanů.	Jak	se	zdá,	tyto
malé	"černé	labutě",	které	se	mohou	našim	plánům	postavit	do	cesty,	nebereme	v
úvahu.	Jsou	příliš	abstraktní	-	nevíme,	jak	vypadají,	a	tak	o	nich	nemůžeme	vést
inteligentní	rozhovory.

Skutečného	plánování	tedy	nejsme	schopni	proto,	že	budoucnosti
nerozumíme	-	což	nemusí	být	nutně	důvod	k	zoufalství.	Plánovat	lze	totiž	také	s
vědomím	těchto	omezení.	Stačí	k	tomu	trocha	odvahy.

Půvab	technologie:	tabulkové	procesory
Ještě	docela	nedávno,	v	době	před	rozšířením	počítačů,	bývaly	projekce

vágní	a	kvalitativní;	chtěl-li	si	o	nich	člověk	udržet	přehled,	musel	vyvinout	jisté
duševní	úsilí,	a	vytvořit	nějaký	ten	budoucí	scénář	stálo	hodně	námahy.	Ten,	kdo
se	chtěl	do	něčeho	takového	pustit,	potřeboval	tužku,	gumu,	množství	papíru	a
velký	odpadkový	koš.	Připočtěme	i	srdečný	vztah,	jaký	chovají	účetní	ke
zdlouhavé	a	fádní	práci.

Zkrátka	a	dobře,	byla	to	aktivita	nežádoucí,	namáhavá	a	prostoupená
pochybami	o	sobě	samém.

S	rozmachem	tabulkových	procesorů	se	však	situace	změnila.	Dostane-li
dnes	počítačově	gramotný	jedinec	do	rukou	tabulkový	procesor,	bez	námahy	s
jeho	pomocí	stvoří	projekci	budoucích	prodejů	třeba	až	k	nekonečnu.	Jakmile	se
taková	prognóza	ocitne	na	papíře,	na	obrazovce,	nebo	nedej	bože	v
powerpointové	prezentaci,	ztratí	mlhavost	a	abstraktnost	a	začne	žít	svým
vlastním	životem;	filozoficky	řečeno,	zvěcní	a	nabude	na	konkrétnosti,	zkrátka
se	zrodí	jako	hmatatelný	objekt.

Zatímco	jsme	se	potili	v	posilovně,	přišel	můj	přítel	Brian	Hinchcliffe	s
následující	myšlenkou.

Možná	že	za	armády	prognostiků	sebevědomě	chrlící	dlouhodobé
předpovědi	(a	hledící	přitom	tunelem	vlastních	předpokladů)	může	právě	ona
lehkost,	s	níž	tyto	projekce	vytváříme	tím,	že	do	tabulek	jednoduše	vtáhneme
data.	Vinou	komplikovaných	počítačových	programů,	které	se	ocitly	v	rukou	lidí
neschopných	ukočírovat	vlastní	vědomosti,	se	z	nás	stali	horší	plánovači	než
Rusové	v	éře	Sovětského	svazu.	Brian	je	realista,	a	jak	je	zvykem	u	většiny
komoditních	traderů,	jeho	realismus	bývá	kousavý	a	někdy	velmi	bolestivý.

Projevuje	se	tu	pravděpodobně	klasický	mentální	mechanismus	známý	jako
ukotvení.	Vytvoříte-li	číslo	a	poté	se	k	němu,	podobně	jako	objekt	uprostřed
vakua,	"ukotvíte",	snížíte	tím	úzkost,	kterou	ve	vás	neurčitost	vzbuzuje.	Tento



mechanismus	objevili	v	rané	fázi	svého	výzkumu	heuristik	a	předsudků
zakladatelé	psychologie	neurčitosti	Danny	Kahneman	a	Amos	Tversky.	Funguje
následovně.	Oba	vědci	požádali	účastníky	testu,	aby	roztočili	kolo	štěstí.
Dotyčné	osoby	se	nejdříve	podívaly	na	číslo,	které	si	vytočily	a	o	němž	věděly,	že
je	náhodné,	a	poté	měly	odhadnout	počet	afrických	členů	OSN.	Lidé,	kteří	si
vytočili	číslo	nízké,	odhadovali	nízký	počet	těchto	států,	zatímco	ti,	kdo	vytočili
vysoké,	přišli	s	odhady	vyššími.

Tentýž	mechanismus	přijde	ke	slovu,	zeptáte-li	se	někoho	na	poslední	čtyři
cifry	jeho	rodného	čísla	a	poté	ho	požádáte,	aby	odhadl,	kolik	je	na	Manhattanu
zubařů.	Jak	uvidíte,	tím,	že	jste	dotyčnému	nasadili	do	hlavy	čtyřmístné	číslo,
jste	jej	také	navnadili	k	odhadu,	který	bude	s	takovým	číslem	korelovat.

Náš	mozek	pracuje	s	jistými	referenčními	body	-	například	projekcí	prodeje	-
,	na	jejichž	základě	formujeme	to,	čemu	nakonec	i	věříme;	porovnávat	určitou
představu	s	referenčním	bodem	nás	totiž	stojí	méně	duševního	úsilí	než	ji
hodnotit	v	měřítku	absolutním	(Systém	1	v	akci).	Bez	určitého	referenčního
bodu	se	při	svých	mentálních	pochodech	zkrátka	neobejdeme.	Nasadíte-li	proto
takový	referenční	bod	prognostikovi	do	hlavy,	zcela	zásadně	jej	ovlivníte.	Neliší
se	to	příliš	od	začátku	smlouvání,	kdy	zahájíte	vysokým	číslem	("za	tenhle	dům
chci	milion	dolarů"),	načež	vám	kupující	nabídne	"osm	set	padesát	tisíc	a	víc	ani
dolar"	-	diskuse	se	bude	odvíjet	od	stanovené	počáteční	roviny.

Charakter	prognostických	chyb
Naděje	dožití	pochází	stejně	jako	mnoho	jiných	biologických	proměnných	z

Průměrova,	a	podléhá	tedy	jen	mírné	nahodilosti.	Je	neškálovatelná;	čím	déle
žijeme,	tím	méně	je	pravděpodobné,	že	budeme	žít	i	nadále.	Podle	údajů
pojišťoven	má	před	sebou	žena,	která	se	dnes	narodí	v	některém	z	vyspělých
států,	sedmdesát	devět	let	života.	Dožije-li	se	tohoto	věku	a	je-li	v	odpovídajícím
zdravotním	stavu,	má	podle	statistiky	naději	žít	ještě	dalších	deset	let.	V
devadesáti	letech	před	sebou	bude	mít	ještě	4,7	roku,	poté	co	oslaví	stovku,	2,5
roku	a	ve	věku	sto	devatenácti	let,	pokud	se	jí	nějakým	zázrakem	podaří	žít	tak
dlouho,	jí	bude	zbývat	devět	měsíců.	Jak	postupně	překonává	očekávaná	data
úmrtí,	počet	let,	která	má	naději	na	tomto	světě	ještě	strávit,	se	snižuje.	Výstižně
to	ilustruje	základní	vlastnost	náhodných	proměnných	spojených	se	zvonovou
křivkou	-	osoba	stárne	a	podmíněná	naděje	dožití	dalších	let	klesá.

S	lidskými	podniky	a	projekty	je	to	však	docela	jinak.	Jak	jsem	již	uvedl	ve
třetí	kapitole,	často	jde	o	škálovatelné	jevy.	U	škálovatelných	proměnných	z
Extrémova	pak	pozorujeme	úplně	opačný	efekt.

Dejme	tomu,	že	určitý	projekt	má	být	dokončen	do	devětasedmdesáti	dnů;
numerická	hodnota	je	tedy	stejná	jako	v	případě	naděje	dožití	dnes	narozených



žen.	Není-li	sedmdesátý	devátý	den	projekt	dosud	hotov,	lze	očekávat,	že	bude
vyžadovat	dalších	pětadvacet	dnů.	Pokud	však	není	hotový	ani	v	den	devadesátý,
měl	by	se	táhnout	ještě	dalších	padesát	osm	dnů.	Ve	stý	den	můžete	počítat	s
devětaosmdesáti	dny	navíc.	Sto	devatenáctý	den	se	sto	čtyřiceti	devíti.	A	není-li
projekt	hotov	ani	po	šesti	stech	dnech,	bude	vyžadovat	ještě	dalších	1590.	Jak	je
patrné,	čím	déle	čekáte,	tím	déle	budete	patrně	čekat	i	nadále.

Dejme	tomu,	že	jste	uprchlíkem	čekajícím	na	návrat	do	vlasti.	Každý	den
strávený	čekáním	vás	posouvá	nikoliv	blíže,	nýbrž	dále	od	triumfálního	příjezdu
domů.	Totéž	platí	i	pro	datum	dokončení	stavby	vaší	další	opery.	Pokud	měla
trvat	dva	roky,	uplynuly	již	tři	a	stále	není	jasné,	co	bude	dál,	bylo	by	bláhové
očekávat,	že	bude	dokončena	v	dohledné	době.	Jestliže	války	trvají	v	průměru
šest	měsíců	a	ta	vaše	se	táhne	již	dva	roky,	počítejte	s	dalšími	pár	lety	potíží
navíc.	Konflikt	Arabů	a	Izraele	už	trvá	šedesát	let	a	stále	pokračuje;	když	začal,
lidé	jej	považovali	za	problém,	který	bude	brzy	vyřešen.	(Vždy	mějte	na	paměti,
že	v	moderním	světě	trvají	války	déle	a	stojí	více	životů,	než	se	očekává.)	Další
příklad:	svému	oblíbenému	autorovi	jste	poslali	dopis,	ale	víte,	že	je
zaneprázdněn,	takže	na	odpověď	bude	třeba	počkat	nějakých	čtrnáct	dnů.	Je-li
vaše	schránka	po	třech	týdnech	stále	prázdná,	nečekejte,	že	dopis	přijde	už	zítra	-
v	průměru	si	počkáte	ještě	další	tři	týdny.	Pokud	nedorazí	ani	po	třech	měsících,
patrně	budete	čekat	ještě	celý	rok.	Každým	dalším	dnem	se	sice	blížíte	smrti,	ale
současně	vzdalujete	očekávanému	dopisu.

Tato	zákeřná,	leč	neobyčejně	důležitá	vlastnost	škálovatelných	nahodilostí	je
nezvykle	antiintuitivní.

Logice	velkých	odchylek	od	normálu	nerozumíme.
Na	vlastnosti	škálovatelných	nahodilostí	se	podíváme	podrobněji	ve	třetí

části	knihy.	Pro	tuto	chvíli	se	spokojme	s	konstatováním,	že	v	našem
nedostatečném	chápání	prognostických	aktivit	sehrávají	hlavní	roli.

NEBROĎTE	SE	PŘES	ŘEKU,	JE-LI	V	PRŮMĚRU	METR
HLUBOKÁ

Firemní	a	vládní	projekce	s	sebou	nesou	i	další	snadno	viditelnou	vadu	na
kráse:	k	předkládaným	scénářům	není	připojena	možná	míra	chybovosti.	Tu	není
radno	pomíjet,	dokonce,	i	kdyby	"černé	labutě"

vůbec	neexistovaly.
Před	časem	jsem	ve	washingtonském	Středisku	Woodrowa	Wilsona

přednášel	vládním	labužníkům	byrokracie	a	vyzýval	je,	aby	si	uvědomili,	jakými
nedostatky	naše	schopnost	nahlížet	do	budoucnosti	trpí.



Byli	tiší	a	krotcí.	Co	jsem	jim	říkal,	popíralo	vše,	za	čím	stáli	a	čemu	věřili;
nechal	jsem	se	svým	důrazným	poselstvím	trochu	unést,	ale	ve	srovnání	se
sebejistými	suverény,	na	jaké	člověk	narazí	v	obchodní	sféře,	vypadali	jako
přemýšliví	lidé.	Dokonce	jsem	se	kvůli	svému	agresivnímu	postoji	cítil	trošku
provinile.	Jen	pár	z	nich	se	mě	na	něco	zeptalo.	Organizátor	přednášky	si	z	nich
nejspíš	tak	trochu	vystřelil.	Připadal	jsem	si	jako	ateista,	který	předkládá	své
argumenty	sympoziu	kardinálů	a	odmítá	přitom	používat	klasické	učebnicové
eufemismy.

Přesto	se	v	publiku	našlo	pár	lidí,	kteří	s	mým	sdělením	sympatizovali.	Jistý
anonymní	posluchač	(zaměstnanec	vládní	agentury)	mi	v	soukromém	rozhovoru
po	přednášce	sdělil,	že	jeho	oddělení	v	lednu	2004	předpovídalo	cenu	ropy	pro
rok	2029	-	odhadovalo	ji	na	sedmadvacet	dolarů	za	barel,	což	bylo	nepatrně	více,
než	kolik	ropa	stála	v	době,	kdy	prognózu	vydali.	Když	se	o	půl	roku	později,
někdy	kolem	června	2004,	cena	zdvojnásobila,	odhad	přehodnotili	a	upravili	na
padesát	čtyři	dolarů	(v	době,	kdy	píšu	tuto	knihu,	stojí	sedmdesát	devět).
Ačkoliv	byla	jejich	původní	předpověď	tak	záhy	a	tak	očividně	mimo	realitu,
lidem	z	dotyčné	agentury	nedošlo,	že	předpovídat	znovu	je	v	takovém	případě
poněkud	absurdní	a	že	by	snad	měli	své	prognostické	pokusy	přehodnotit.
Přitom	se	snažili	dívat	pětadvacet	let	do	budoucnosti!	Nenapadlo	je	ani,	že
existuje	cosi	jako	míra	chybovosti,	kterou	je	třeba	vzít	v	úvahu.	{38}

Prognózy,	v	nichž	se	s	možnou	mírou	chybovosti	nepočítá,	ukazují	na	tři
pochybení.	Všechna	se	rodí	ze	špatně	pochopené	podstaty	neurčitosti.

Pochybení	první:	na	variabilitě	záleží.	Úvodní	zádrhel	spočívá	v	tom,	že
bereme	příliš	vážně	předpověď	jako	takovou	-	aniž	bychom	si	všímali	její
přesnosti.	Pro	účely	plánování	je	však	tato	přesnost	daleko	důležitější	nežli
předpověď	samotná.	Vysvětlím	to	na	následujícím	příkladu.

Nebroďte	se	přes	řeku,	víte-li	o	ní	pouze,	že	je	v	průměru	metr	hluboká.
Pokud	byste	cestovali	někam	daleko	a	já	vám	řekl,	že	vás	tam	nejspíš	čekají
teploty	kolem	20°C,	s	tím,	že	se	mohu	mýlit	o	patnáct	stupňů	v	obou	směrech,
jistě	byste	si	s	sebou	vzali	jiné	oblečení,	než	kdybych	tvrdil,	že	možná	odchylka
činí	jen	dva	stupně.	Naše	politická	rozhodnutí	by	měla	daleko	více	než	na
samotném	čísle	záviset	na	rozptylu	možných	výsledků.	V	době,	kdy	jsem
pracoval	pro	banku,	jsem	často	pozoroval,	jak	lidé	předpovídají	budoucí	příjmy
firem,	aniž	by	je	zabalili	byť	jen	do	té	nejtenčí	vrstvy	neurčitosti.

Zajděte	si	k	burzovnímu	makléři	a	zjistěte,	jaké	metody	k	předpovídání
prodejů	na	deset	let	dopředu	uplatňuje	a	jak	s	jejich	pomocí	"kalibruje"	své
modely	používané	k	oceňování	akciových	společností.

Běžte	za	analytiky	a	poučte	se	o	tom,	jakým	způsobem	předpovídají	schodky
státních	rozpočtů.	Navštivte	vzdělávací	program	pro	bankovní	úředníky	nebo



analytiky	cenných	papírů	a	podívejte	se,	jak	tam	učí	praktikanty	stanovovat
předpoklady;	neřeknou	vám,	že	bychom	u	těchto	předpokladů	měli	počítat	i	s
určitou	mírou	chybovosti	-	ačkoliv	ta	bývá	tak	vysoká,	že	hraje	v	konečném
výsledku	mnohem	větší	roli	než	předpověď	samotná!

Další	pochybení	nastává,	nebereme-li	v	úvahu	postupné	zhoršování	kvality
předpovědi;	ta	klesá	v	závislosti	na	tom,	jak	daleko	do	budoucnosti	naše
prognóza	směřuje.	Tento	rozdíl	mezi	vzdálenou	a	blízkou	budoucností	si	plně
neuvědomujeme.	Přesto	je	tato	degradace	předpovědi	v	čase	při	troše	sebereflexe
poměrně	zjevná	a	nemusíme	kvůli	tomu	ani	pročítat	vědecké	práce,	kterých
existuje	k	této	problematice	podezřele	málo.	Podívejme	se	například	na
pětadvacetileté	prognózy,	ať	už	technické	či	ekonomické,	z	roku	1905.	Nakolik
se	jim	realita	roku	1930	přiblížila?	Přesvědčivou	ilustraci	nám	poskytne
například	Orwellův	román	1984,	případně	předpovědi	příslibů	nového	milénia
pocházející	z	roku	1975.	Od	té	doby	se	přirozeně	odehrálo	mnoho	událostí	a
objevilo	se	mnoho	technologií,	jaké	si	prognostici	nedokázali	ani	v	nejmenším
představit,	a	naopak,	mnoho	dalších	událostí	a	technologií	nepřišlo,	ač	se	s	nimi
v	předpovědích	počítalo.	Naše	prognostické	chyby	byly	vždy	nezměrné,	a	je
pramálo	důvodů	se	domnívat,	že	na	rozdíl	od	našich	slepých	předků	my	sami	do
budoucnosti	vidíme.

Předpovědi	byrokratů	obvykle	slouží	spíše	ke	snížení	obecné	úzkosti	než	k
reálným	politickým	rozhodnutím.

Třetí	a	nejspíš	nejzávažnější	pochybení	spočívá	v	nepochopení	náhodného
charakteru	předpovídaných	proměnných.	Díky	"černé	labuti"	mohou	tyto
proměnné	uvést	v	život	daleko	optimističtější	-	nebo	také	daleko	pesimističtější	-
scénáře,	než	v	době	předpovědi	očekáváme.

Vzpomeňme	si	na	závěry	experimentu,	který	jsem	provedl	společně	s	Danem
Goldsteinem	a	v	němž	jsme	testovali	doménovou	specifitu	lidské	intuice	-
zatímco	v	Průměrově	se	obvykle	nemýlíme,	v	Extrémově	se	dopouštíme
obrovských	chyb,	protože	si	neuvědomujeme,	jak	velký	dopad	mimořádné
události	mívají.

Jaké	z	toho	plynou	závěry?	I	v	případě,	že	s	danou	předpovědí	souhlasíte,
musíte	se	stále	obávat	reálné	možnosti,	že	se	skutečnost	od	projekce	výrazně
odchýlí.	Takové	odchylky	mohou	dobře	posloužit	spekulantovi,	který	nezávisí	na
stabilním	příjmu;	důchodce	si	ovšem	s	takto	danými	rizikovými	atributy
podobná	kolísání	nemůže	dovolit.	Zajdu	ještě	dále	a	s	odkazem	na	příklad	s
hloubkou	řeky	si	dovolím	tvrdit,	že	při	politickém	rozhodování	nejvíce	záleží	na
nejnižších	odhadech	(tedy	na	nejhorších	případech)	-	nejhorší	možný	případ	je
daleko	důležitější	než	předpověď	samotná.	To	platí	zvláště	tehdy,	je-li	nejhorší	z
možných	scénářů	nepřijatelný.	Současná	praxe	však	s	něčím	takovým	absolutně



nepočítá.
Občas	se	říká,	že	moudrý	je	ten,	kdo	je	obdařen	jasnozřivostí.	Možná	je

moudrým	naopak	ten,	kdo	ví,	že	věci	a	události,	které	leží	ještě	daleko	před
námi,	vidět	nemůže.

Běžte	dělat	něco	jiného
Vždycky,	když	smysluplnost	práce	prognostiků	zpochybňuji,	dostávám	dvě

typické	odpovědi:	"A	co	by	měli	dělat?	Umíte	snad	předpovídat	lépe?"	nebo:
"Když	jste	tak	chytrý,	ukažte	nám	své	vlastní	předpovědi."	Ta	druhá,	většinou
chvástavě	pronesená,	má	za	účel	předvést	nadřazenost	praktiků	nad	filozofy;
obvykle	mi	ji	dávají	lidé,	kteří	nevědí,	že	jsem	se	v	minulosti	živil	jako	trader.
Má-li	každodenní	praktikování	neurčitosti	nějakou	výhodu,	je	jí	skutečnost,	že	si
řeči	byrokratů	nemusíte	nechat	líbit.

Jednou	mě	jeden	z	mých	klientů	požádal	o	prognózu.	Když	jsem	mu	řekl,	že
žádnou	nemám,	urazil	se	a	oznámil	mi,	že	už	o	mé	služby	nestojí.	Firmy	jsou
často	bezmyšlenkovitě	žádány	o	vyplnění	dotazníků,	jež	mají	ukázat	jejich
"vyhlídky".	Osobně	jsem	žádný	výhled	do	budoucna	ani	profesionální	prognózu
nikdy	nevytvořil	-	ale	aspoň	si	uvědomuji,	že	to	neumím,	a	pár	lidí	(ti,	na	kterých
mi	záleží)	to	chválabohu	považuje	za	přednost.

Existují	lidé,	kteří	vytvářejí	prognózy,	aniž	by	se	nad	tím	kdy	kriticky
zamysleli.	Když	se	jich	zeptáte,	proč	to	dělají,	odpoví	vám:	"No,	za	to	nás	tady
přece	platí."

Mám	pro	ně	návrh:	běžte	dělat	něco	jiného.



Nežádám	nic	nesplnitelného:	není-li	dotyčná	osoba	otrokem,	předpokládám,
že	se	při	volbě	zaměstnání	může	do	jisté	míry	svobodně	rozhodovat.	Jinak
stojíme	před	poměrně	vážným	etickým	problémem:	člověk,	který	je	lapen	v	pasti
svého	zaměstnání	a	předpovídá	pouze	proto,	že	"to	má	v	popisu	práce",	ačkoliv
dobře	ví,	že	jeho	prognózy	nejsou	k	ničemu,	se	podle	mě	nechová	právě
morálně.	Je	to	totéž,	jako	kdyby	někdo	jen	proto,	že	"to	má	v	popisu	práce",
opakovaně	lhal.

S	každým,	kdo	svými	předpověďmi	napáchá	škody,	bychom	měli	zacházet
jako	s	lhářem	nebo	s	bláznem.	Někteří	z	prognostiků	působí	společnosti	větší
újmu	než	delikventi.	Snažně	vás	proto	prosím,	nesedejte	za	volant	školního
autobusu	se	zavázanýma	očima.

V	letištní	hale
Na	newyorském	letišti	Johna	F.	Kennedyho	narazíte	na	obrovské	prodejny

denního	tisku,	jejichž	stěny	jsou	obloženy	časopisy.	Zákazníky	v	nich	obvykle
zdvořile	a	ochotně	obsluhuje	slušná	indická	rodina	(přesněji	řečeno	pouze
rodiče;	děti	studují	medicínu).	Ty	obložené	zdi	představují	jakýsi	kompletní
korpus	vědomostí,	které	"informovaný"	člověk	potřebuje	znát,	aby	"byl	v
obraze".	Zajímalo	by	mě,	kolik	času	by	k	přečtení	všech	těch	periodik	(s
výjimkou	rybářských	a	motocyklistických,	ale	včetně	bulvárních,	aby	se	aspoň
trochu	pobavil)	takový	člověk	potřeboval.	Půl	života?	Nebo	dokonce	celý?

Bohužel,	ani	všechny	tyto	informace	by	mu	nijak	nepomohly	předpovědět,
co	se	zítra	stane,	a	pravděpodobně	by	jeho	prognostickým	schopnostem	spíše
uškodily.

Problém,	o	němž	byla	dosud	řeč,	má	i	další	aspekt:	přirozené	limity	našich
prognóz,	které	nesouvisejí	s	lidskou	povahou,	nýbrž	s	podstatou	informace
samotné.	Jak	bylo	řečeno	výše,	"černá	labuť"	má	tři	základní	vlastnosti:
nepředvídatelnost,	výrazný	dopad	a	zpětnou	vysvětlitelnost.	Prozkoumejme	nyní
trochu	podrobněji	první	z	nich,	tedy	nepředvídatelnost.	{39}

Kapitola	jedenáctá:	JAK	HLEDAT	PTAČÍ	TRUS

Popperova	prognóza	o	prognosticích	-	Poincarého	hra	s	kulečníkovými
koulemi	-	Hayek	si	neuctivost	může	dovolit	-	Stroje	na	očekávání	-	Paul

Samuelson	chce,	abyste	byli	racionální	-	Pozor	na	toho	filozofa	-	Vyžadujte	i
něco	určitého



Ukázali	jsme	si,	že	a)	máme	sklon	dívat	se	na	věci	tunelem	a	přemýšlet
"zúženě",	a	b)	silně	přeceňujeme	naše	dosavadní	prognostické	výsledky	-	mnozí
z	těch,	kdo	si	myslí,	že	dokážou	předpovídat,	to	ve	skutečnosti	neumějí.

Nyní	se	na	utajené	strukturní	limity	našich	prognostických	schopností
podíváme	podrobněji.	Tato	omezení	nemusejí	nutně	spočívat	v	nás	samotných,
ale	spíše	v	podstatě	prognostické	činnosti	jako	takové	-	ta	je	příliš	komplikovaná
nejen	pro	nás,	ale	i	pro	všechny	naše	dostupné	nebo	představitelné	nástroje.

Některé	z	"černých	labutí"	nám	budou	unikat	věčně	a	pokaždé	jich	bude	dost
k	tomu,	aby	naše	předpovědi	pohřbily.

JAK	HLEDAT	PTAČÍ	TRUS

V	létě	roku	1998	jsem	pracoval	pro	jistou	finanční	instituci	vlastněnou
evropskými	majiteli.	Od	ostatních	se	chtěla	odlišit	svou	rigorózností	a
vizionářstvím.	Její	traderské	oddělení	řídilo	pět	velmi	seriózně	vypadajících
manažerů	(tmavě	modrý	oblek	nosili	dokonce	i	v	pátek,	kdy	se	ostatní	oblékali
neformálně),	kteří	se	během	léta	scházeli,	aby	"zformulovali	pětiletý	plán".	Měl
to	být	pořádný	tlustopis,	cosi	na	způsob	firemního	uživatelského	manuálu.
Pětiletka?	Pro	člověka,	který	na	centrální	plánování	pohlíží	skepticky,	to	zní
absurdně;	firma	se	do	té	doby	rozvíjela	spontánně	a	neplánovaně,	takříkajíc
odzdola	nahoru.	Všichni	dobře	věděli,	že	její	nejvýnosnější	oddělení	vzniklo
náhodou,	když	zavolal	jakýsi	zákazník	a	požadoval	specifickou,	leč	nezvyklou
transakci.	Firmě	pak	došlo,	že	by	mohla	pro	tyto	transakce	vytvořit	speciální
oddělení,	protože	přinášely	zisk	a	velmi	brzy	začaly	hrát	v	jejích	aktivitách
hlavní	roli.

Na	společná	setkání	létali	zmínění	manažeři	do	Barcelony,	Hongkongu	a
dalších	koutů	světa.	Mnoho	mil,	mnoho	slov.	Není	třeba	zdůrazňovat,	že	byli
chronicky	nevyspalí.	Jako	vedoucí	pracovník	nepotřebujete	výkonnou	mozkovou
kůru,	spíše	kombinaci	charismatu	a	schopnosti	snášet	nudu	a	zvládat	nabitý
harmonogram	a	povinné	návštěvy	opery.

Na	zmíněných	setkáních	provozovali	manažeři	brainstorming	s	cílem
dosáhnout	"vizi"	ve	věci	středně	vzdálené	budoucnosti.	V	roce	1998	však	nastala
událost,	se	kterou	v	předchozím	pětiletém	plánu	nepočítali	-	"černá	labuť"	v
podobě	nesolventního	Ruska,	doprovázená	navíc	propadem	jihoamerických	trhů
s	dluhopisy.	Tato	krize	dopadla	na	firmu	tak	tvrdě,	že	ačkoliv	měla	ve	zvyku	si
své	manažery	držet,	jak	to	jen	šlo,	měsíc	po	prvním	náčrtu	pětiletého	plánu	už	v
ní	žádný	ze	zmíněné	pětice	nepracoval.



Navzdory	tomu	nepochybuji,	že	jejich	nástupci	se	dodnes	scházejí	a	pracují
na	dalších	"pětiletkách".

Jsme	nepoučitelní.

Objevy	z	nedbalosti
Jak	jsme	viděli	v	předchozí	kapitole,	objev	lidské	epistemické	arogance	byl

údajně	neplánovaný	a	bezděčný.	Totéž	se	však	týká	i	mnoha	jiných	objevů.
Objevy	se	obvykle	řídí	podle	následujícího	klasického	vzoru:	hledáte	něco,	o
čem	víte	(například	novou	cestu	do	Indie),	a	najdete	něco,	o	čem	jste	neměli
ponětí	(Ameriku).

Domníváte-li	se,	že	vynálezy,	které	kolem	sebe	vidíte,	stvořil	někdo	v	dílně
na	základě	předem	stanoveného	časového	plánu,	zamyslete	se	nad	nimi:	téměř
všechny	vznikly	následkem	zvláštního	druhu	štěstí,	pro	který	používá	angličtina
obtížně	přeložitelný	výraz	serendipity.	Jeho	autor,	spisovatel	Horace	Walpole,	jej
vytvořil	na	základě	pohádky	Tři	princové	ze	Serendipu	(The	Three	Princes	of
Serendip),	jejíž	hrdinové	"díky	své	bystrosti	a	šťastné	náhodě	objevovali	věci,
které	původně	nehledali".

Jinak	řečeno:	objevíte	něco,	co	nehledáte	a	co	změní	svět,	a	posléze	jen
nechápavě	kroutíte	hlavou,	jak	je	možné,	že	jste	na	něco	tak	zřejmého	"nepřišli
už	dávno".	Když	lidé	vynalezli	kolo	(klíčovou	hybnou	sílu	civilizačního
pokroku),	nebyl	u	toho	sice	žádný	novinář,	ale	bez	rozpaků	se	vsadím,	že	to
neproběhlo	na	základě	projektu	"vynalézt	kolo"	s	příslušným	časovým	plánem.
Totéž	platí	i	pro	většinu	ostatních	vynálezů.

Sir	Francis	Bacon	kdysi	prohlásil,	že	nejdůležitější	kroky	vpřed	bývají	ty
nejméně	očekávané,	které	"leží	mimo	cesty	naší	představivosti".	Nebyl
posledním	intelektuálem,	který	na	tuto	skutečnost	upozornil.

Daná	myšlenka	se	vynořuje	stále	znovu,	posléze	však	zase	rychle	umírá.
Romanopisec	Arthur	Koestler	o	tom	napsal	téměř	před	padesáti	lety	knihu	trefně
pojmenovanou	Náměsíčníci	(The	Sleepwalkers).

Náměsíčníky	jsou	tu	míněni	objevitelé,	kteří	si	neuvědomují,	jaké	důsledky
budou	jejich	vlastní	objevy	mít.	Obecně	soudíme,	že	Koperníkovi	a	jeho
současníkům	bylo	zjevné,	jaký	dopad	bude	mít	jím	formulovaná	heliocentrická
teorie,	avšak	v	době,	kdy	jeho	učení	začalo	dráždit	příslušné	úřady,	byl	Koperník
již	tři	čtvrtě	století	po	smrti.	Obdobně	se	domníváme,	že	Galileo	se	stal
mučedníkem	ve	jménu	vědy,	ve	skutečnosti	jej	však	církev	nebrala	příliš	vážně	a
o	celý	rozruch	se	podle	všeho	postaral	učenec	sám.	Když	Darwin	a	Wallace
představili	své	studie	o	evoluci	prostřednictvím	přírodního	výběru,	které	navždy
proměnily	náš	pohled	na	svět,	předseda	Linnéovy	společnosti,	na	jejíž	půdě	byly
tyto	práce	prezentovány,	na	konci	téhož	roku	prohlásil,	že	společnost	v	nich



nevidí	"zásadní	objev",	který	by	mohl	ve	vědě	způsobit	revoluci.
Je	obvyklé,	že	jakmile	se	do	prognóz	pustíme	sami,	na	nepředvídatelnost

zapomeneme.	Může	se	proto	klidně	stát,	že	si	přečtete	tuto	kapitolu	nebo	jiné
podobné	úvahy,	beze	zbytku	s	nimi	budete	souhlasit,	a	přesto	je	při	vlastních
pohledech	do	budoucnosti	nevezmete	v	úvahu.

Připomeňme	si	následující	dramatický	příklad	náhodného	objevu.	Když
Alexander	Fleming	uklízel	laboratoř,	zpozoroval,	že	jednu	z	Petriho	misek	s
bakteriálními	koloniemi	kontaminovala	plíseň	rodu	Penicillium.	Zjistil	tak,	že
penicilin	má	antibakteriální	vlastnosti,	díky	čemuž	jsou	dnes	mnozí	z	nás	naživu
(jak	jsem	se	zmínil	v	osmé	kapitole,	včetně	mne,	protože	neléčený	tyfus	bývá
často	smrtelný).	Ano,	Fleming	"po	něčem"	pátral,	ale	objev	sám	byl	jen
výsledkem	šťastné	shody	okolností.	A	ačkoliv	se	nám	zpětně	jeví	jako	epochální,
odborníkům	trvalo	velmi	dlouho,	než	rozpoznali,	jak	zásadní	věc	mají	v	rukou.

Předtím,	než	jeho	objev	nabral	druhý	dech,	v	něj	přestal	věřit	i	Fleming	sám.
V	roce	1965	začal	v	Bellových	laboratořích	v	New	Jersey	obtěžovat	dva

radioastronomy,	kteří	instalovali	velkou	anténu,	jakýsi	šum	v	pozadí	podobný
tomu,	jaký	uslyšíte,	máte-li	během	atmosférických	poruch	špatný	příjem	signálu.
Nepodařilo	se	jim	jej	odstranit	ani	poté,	když	anténu	očistili	od	ptačího	trusu,
neboť	byli	přesvědčeni,	že	právě	ten	je	jeho	příčinou.	Chvíli	jim	trvalo,	než	si
uvědomili,	že	to,	co	slyší,	je	ve	skutečnosti	reliktní	záření,	stopa	zrození
vesmíru.	Tento	nález	pak	oživil	teorii	velkého	třesku,	pozvolna	chřadnoucí	ideu,
s	níž	přišla	starší	generace	badatelů.	Na	internetových	stránkách	Bellových
laboratoří	jsem	nalezl	následující	poznámku	ke	skutečnosti,	že	se	tento	"objev"
stal	jedním	z	největších	vědeckých	průlomů	dvacátého	století:

Tehdejší	prezident	laboratoří	a	ředitel	akciové	společnosti	Lucent	Dan
Stanzione	při	příležitosti	Penziasova	(jeden	ze	zmíněných	astronomů)	odchodu
do	penze	prohlásil,	že	"ztělesňuje	kreativitu	a	technickou	suverenitu,	jež	jsou	pro
Bellovy	laboratoře	typické",	a	označil	jej	za	renesanční	osobnost,	která
"rozšířila	naše	křehké	porozumění	otázce	stvoření	a	posunula	hranice	vědy	v
mnoha	důležitých	oblastech".

Jakápak	renesance?	Ti	dva	přece	hledali	ptačí	trus!	Nejen	že	ani	v	nejmenším
nepátrali	po	nějakých	důkazech	velkého	třesku,	ale	jak	už	tomu	v	těchto
případech	bývá,	význam	svého	objevu	si	zpočátku	vůbec	neuvědomovali.	Fyzik
Ralph	Alpher,	který	tuto	myšlenku	spolu	s	tehdejšími	fyzikálními	hvězdami
Georgem	Gamowem	a	Hansem	Bethem	ve	společném	článku	navrhl,	si	o	jejich
objevu	ke	svému	překvapení	musel	přečíst	v	New	York	Times	.	Po	pravdě	řečeno,
vědci	tehdy	vyjadřovali	ve	skomírající	vlně	článků,	jež	se	snažily	zrození
vesmíru	datovat,	pochyby	o	tom,	zda	se	kdy	podaří	takové	záření	změřit.	Jak	už
se	při	vědeckém	bádání	stává,	ti,	kdo	důkazy	hledali,	je	nenalezli,	a



oslavovanými	objeviteli	se	nakonec	stali	ti,	co	po	nich	vůbec	nepátrali.
Stojíme	tu	před	jistým	druhem	paradoxu.	Nejen	že	prognostikové	obecně

zcela	selhali	a	nepředvídali	dramatické	změny	způsobené	nepředvídatelnými
objevy,	ale	i	postupné	změny	přicházely	většinou	pomaleji,	než	očekávali.
Kdykoliv	se	objeví	nová	technologie,	její	důležitost	buď	silně	podceníme,	nebo
naopak	vysoce	nadhodnotíme.	Zakladatel	IBM	Thomas	Watson	kdysi	prohlásil,
že	lidstvo	si	vystačí	s	hrstkou	počítačů.

Skutečnost,	že	tyto	řádky	pravděpodobně	nečtete	z	obrazovky,	ale	ze	stránek
anachronického	média	jménem	kniha,	by	jisté	proroky	"digitální	revoluce"
poněkud	zaskočila.	To,	že	je	čtete	v	archaické,	neuspořádané	a	nekonzistentní
angličtině,	francouzštině	či	svahilštině,	a	nikoli	v	esperantu,	odporuje	půl	století
starým	prognózám,	podle	nichž	se	měl	svět	již	zanedlouho	domlouvat	pomocí
logického,	přesného	a	platónsky	zkonstruovaného	mezinárodního	jazyka.
Rovněž	víkendy	na	vesmírných	stanicích	zatím	netrávíme,	navzdory	tomu,	co	se
všeobecně	prorokovalo	před	třiceti	lety.	Výstižný	příklad	firemní	pýchy
poskytuje	dnes	již	zaniklá	letecká	společnost	Pan	Am,	která	po	prvních
přistáních	astronautů	na	Měsíci	začala	nabízet	rezervace	letů	k	našemu
vesmírnému	souputníkovi	a	zpět.	Byla	to	hezká	prognóza	-	až	na	to,	že	firma
nepředvídala,	že	zakrátko	přestane	sama	existovat.

Řešení	hledá	problém
Konstruktéři	nevytvářejí	nástroje	ani	tak	proto,	aby	přinutili	přírodu	vydat

tajemství,	jako	spíše	kvůli	potěšení,	jež	jim	tato	činnost	přináší.	Jen	některé	z
těchto	nástrojů	však	posléze	rozšíří	naše	poznání.	Díky	efektu	němého	svědectví
zapomínáme	na	ty,	které	nám	-	kromě	toho,	že	svým	tvůrcům	poskytly	možnost
něčím	se	zabývat	-	nebyly	k	ničemu.	Nástroje	vedou	k	nečekaným	objevům,	a	ty
k	dalším	nečekaným	objevům.	Jen	zřídka	však	fungují	tak,	jak	jsme	zamýšleli;
to,	co	přispívá	k	růstu	lidského	poznání,	je	čistě	konstruktérovo	nadšení	pro
tvorbu	hraček	a	strojů.	Naše	poznatky	nenarůstají	díky	nástrojům	vytvořeným	k
účelu	ověření	či	podpory	teorií,	spíše	naopak.	Počítače	jsme	nesestrojili	proto,
abychom	vyvinuli	nový,	vizuální	a	geometrický	typ	matematiky.	Náhodou	nám
však	umožnily	objevit	matematické	objekty,	jejichž	hledání	do	té	doby	nikoho
příliš	nezajímalo.	Důvodem	ke	vzniku	počítačů	nebylo	ani	to,	abyste	si	mohli
povídat	s	kamarády	ze	Sibiře,	třebaže	rozvoj	takových	vztahů	na	dálku	nakonec
umožnily.	Coby	esejista	mohu	uvést,	že	internet	mi	dovolil	obejít	mezičlánek	v
podobě	novinářů	a	pomohl	tak	šíření	mých	myšlenek.	To	však	zcela	určitě	nebyl
důvod,	proč	jej	jeho	armádní	konstruktér	stvořil.

Výstižným	příkladem	předmětu	vytvořeného	ke	specifickému	účelu	(přesněji
řečeno	bez	reálného	účelu),	který	posléze	našel	uplatnění,	o	jakých	se	v	době



jeho	vzniku	nikomu	ani	nesnilo,	je	laser.	Šlo	o	typickou	situaci	typu	"řešení
hledá	problém".	Jednou	z	prvních	aplikací	laseru	byla	chirurgická	operace
odchlíplé	oční	sítnice.	O	padesát	let	později	se	týdeník	Economist	zeptal	jeho
údajného	vynálezce	Charlese	Townese,	zda	tehdy	uvažoval	o	využití	laseru	v
očním	lékařství.	Townes	odpověděl,	že	nikoliv;	zajímalo	ho	jen	štěpení
světelných	paprsků.	Kolegové	si	z	něj	kvůli	domnělé	irelevanci	jeho	objevu
dokonce	utahovali.	Podívejte	se	však	dnes	na	stopu,	kterou	ve	světě	laser
zanechal:	kompaktní	disky,	korekce	špatného	zraku,	mikrochirurgie,	skladování
a	načítání	dat	-	to	vše	jsou	aplikace	této	technologie,	o	nichž	jsme	v	době	jejího
vynálezu	neměli	nejmenší	tušení.{40}

Stavíme	si	hračky.	Některé	z	nich	však	později	změní	svět.

Hledejte	dál
V	létě	roku	2005	jsem	byl	hostem	jisté	biotechnologické	firmy,	která	v

předchozích	letech	zaznamenala	neobyčejný	úspěch.	Přivítali	mě	tam	tričky	a
odznaky	a	oznámením,	že	zakládají	"Klub	tlustých	konců"

("tlusté	konce",	fat	tails,	jsou	neformálním	technickým	termínem	pro	"černé
labutě").	Šlo	o	mé	první	setkání	s	firmou	založenou	na	"černých	labutích"
pozitivního	typu.	Bylo	mi	řečeno,	že	ji	řídí	vědec,	jehož	vědecký	instinkt	mu	velí
nechat	zaměstnance	bádat	tam,	kam	je	jejich	intuice	zavede.	Komercializace
výsledků	přijde	později.	Moji	hostitelé,	vědci	až	do	morku	kostí,	chápali,	že
výzkum	závisí	z	velké	části	na	bezděčných	objevech,	a	že	pokud	si	člověk	tuto
skutečnost	uvědomuje	a	přizpůsobí	jí	svou	firmu,	může	se	mu	to	vyplatit.	Viagra
měla	léčit	vysoký	tlak,	nakonec	však	proměnila	perspektivy	a	sociální	zvyky
starších	mužů.	Další	lék	proti	vysokému	tlaku	vyústil	v	přípravek	pro	růst	vlasů.
Můj	přítel	Bruce	Goldberg,	který	chápe	fenomén	nahodilosti,	nazývá	tato
nezamýšlená	vedlejší	uplatnění	"bokovkami".

Zatímco	mnozí	se	takovýchto	nezamýšlených	následků	obávají,	technologičtí
podnikavci	díky	nim	prosperují.

Lze	říct,	že	zmíněná	firma	si	implicitně,	třebaže	ne	explicitně,	hleděla
známého	rčení	Louise	Pasteura.	Ten	prohlásil,	že	"štěstí	přeje	připraveným",
neboť	si	byl	jako	všichni	velcí	badatelé	významu	náhodných	objevů	vědom.
Nejlépe	se	štěstí	vystavíme	tak,	že	budeme	pokračovat	v	bádání.	Pátrejte	po
příležitostech	-	o	tom	však	více	později.

Předpovědět	rozšíření	jisté	technologie	znamená	předpovědět	také	spoustu
módních	výstřelků	a	sociálních	nákaz	ležících	mimo	objektivní	určení
technologie	samotné	(pokud	cosi	jako	objektivní	určení	vůbec	existuje).	Kolik
skvělých	a	užitečných	nápadů	skončilo	na	smetišti	dějin	-	vedle	mnoha	jiných
například	elektrický	skútr	Segway,	jemuž	se	prorokovalo,	že	změní	morfologii



měst.	Když	jsem	v	duchu	sepisoval	tyto	řádky,	zahlédl	jsem	na	letištním	stojanu
obálku	týdeníku	Time	upozorňující	na	"smysluplné	vynálezy"	roku.	Jako
smysluplné	se	zdály	v	době	vydání	a	snad	ještě	o	pár	týdnů	později.

Novináři	nás	mohou	učit,	jak	se	neučit.

JAK	PŘEDPOVĚDĚT	VLASTNÍ	PŘEDPOVĚĎ

Tím	se	dostáváme	k	útoku	sira	Karla	Raimunda	Poppera	na	historicismus.
Jak	již	bylo	řečeno	v	páté	kapitole,	šlo	o	jeho	nejvýznamnější	myšlenku,	ačkoliv
dodnes	zůstává	tou	nejméně	známou.	Lidé,	kteří	Popperovo	dílo	důkladně
neznají,	mají	sklon	zaměřovat	se	na	popperovskou	falzifikaci,	jež	se	zabývá
ověřováním	nebo	neověřováním	tvrzení.	To	však	upozaďuje	Popperovu	ústřední
myšlenku:	Popper	učinil	ze	skepticismu	metodu	a	ze	skeptika	člověka	s
konstruktivním	přístupem.

Rozladěný	Karl	Marx	kdysi	napsal	filipiku	s	názvem	Bída	filozofie,	jíž
reagoval	na	Proudhonovu	Filozofii	bídy.	Poppera	zase	iritovali	jeho	filozofičtí
současníci,	kteří	věřili	ve	vědecké	pochopení	historie;	využil	tedy	slovní	hříčky	a
napsal	Bídu	historicismu.{41}

Jeho	myšlenky	se	týkají	omezení,	jemuž	jsme	při	předvídání	historických
událostí	vystaveni,	a	také	potřeby	snížit	"měkké"	disciplíny,	například	historii	či
sociální	vědy,	kamsi	těsně	nad	úroveň	pouhé	estetiky	a	zábavy,	mezi	aktivity
typu	sbírání	mincí	a	motýlů.	(Je	třeba	upřesnit,	že	Popper,	jemuž	se	dostalo
klasického	vídeňského	vzdělání,	nezašel	ve	skutečnosti	tak	daleko.	Já	coby
rodák	z	Amijúnu	ovšem	podobné	zábrany	nemám.)	To,	co	zde	označujeme	jako
"měkké"	historické	vědy,	jsou	studia	závislá	na	narativitě.

Popperův	ústřední	argument	zní:	chcete-li	předvídat	historické	události,
musíte	předpovědět	také	technologické	inovace	-	a	ty	jsou	již	ze	samotné
podstaty	nepředvídatelné.

Již	z	podstaty?	S	využitím	moderního	myšlenkového	rámce	vysvětlím,	co
tím	Popper	myslí.

Uvědomme	si,	že	poznání	vykazuje	následující	vlastnost:	očekáváte-li,	že
zítra	budete	s	jistotou	vědět,	že	vás	partner	podvádí,	víte	to	vlastně	již	dnes,	a	již
dnes	můžete	také	jednat,	dejme	tomu	tak,	že	popadnete	nůžky	a	rozstříháte	mu
všechny	oblíbené	kravaty.	Neřeknete	si:	tohle	zjistím	až	zítra,	dnes	je	to	jinak,	a
tak	to	budu	ignorovat	a	vychutnám	si	večeři.	Tento	postřeh	lze	zobecnit	pro
všechny	formy	toho,	co	víme.

Existuje	pro	něj	dokonce	statistické	pravidlo,	zvané	zákon	opakovaných
očekávání.	Načrtnu	jej	zde	v	jeho	silném	znění:	očekávám-li,	že	budu	v



budoucnu	něco	očekávat,	pak	to	očekávám	už	nyní.
Vzpomeňme	si	znovu	na	kolo.	Jste-li	paleolitický	myslitel	a	hlavní	plánovač

vašeho	kmene	po	vás	chce	vyčerpávající	zprávu	o	budoucím	vývoji,	je	nezbytně
nutné,	aby	vaše	prognóza	zahrnovala	vynález	kola,	protože	jinak	se	ocitnete
zcela	mimo	realitu.	Dokážete-li	ale	vynález	kola	předpovědět,	pak	víte	i	to,	jak
kolo	vypadá,	a	tedy	i	jak	je	postavit.	Takovou	"černou	labuť"	je	nutno
předpovědět!

Existuje	i	slabší	znění	tohoto	zákona.	Můžeme	je	zapsat	následovně:	rozumět
budoucnosti	natolik,	abychom	ji	dokázali	předpovědět,	znamená,	že	musíme
pracovat	i	s	elementy	budoucnosti	samotné.

Znáte-li	objev,	který	máte	v	budoucnu	učinit,	vlastně	jste	jej	již	téměř	učinili.
Předpokládejme,	že	jste	specializovaný	akademik	působící	na	středověké
univerzitě,	konkrétně	na	katedře	předpovědí	se	zaměřením	na	projekce
budoucnosti	(pro	naše	účely	zvolme	vzdálené	dvacáté	století).	Máte-li	uspět,
musíte	předpovědět	vynález	parního	stroje,	elektřiny,	atomové	bomby	a
internetu,	ale	také	masáže	během	dálkových	letů	a	zvláštní	aktivitu	zvanou
obchodní	jednání,	při	níž	si	dobře	živení	usedlí	pánové	dobrovolně	omezují
krevní	oběh	s	pomocí	drahého	zařízení	známého	jako	kravata.

Neschopnost	v	tomto	ohledu	nebude	bez	následků.	Samotné	vědomí
existence	určitého	vynálezu	totiž	často	vede	k	sérii	dalších	podobných	objevů,
třebaže	veškeré	podrobnosti	původního	vynálezu	zůstávají	utajeny	-	není	tedy
třeba	hledat	špehy	a	veřejně	je	věšet.	Oznámí-li	nějaký	matematik	důkaz
některého	z	tajemných	teorémů,	často	můžeme	pozorovat,	jak	se	jakoby	odnikud
vynoří	množství	podobných	důkazů,	a	s	tím	občas	i	podezření	z	úniku	informací
a	plagiátorství.	Přitom	nemusí	jít	nutně	o	vykrádání:	informace,	že	řešení
existuje,	je	sama	o	sobě	významnou	součástí	tohoto	řešení.

Na	základě	téže	logiky	rovněž	platí,	že	budoucí	vynálezy	si	nejsme	schopni
snadno	představit	(jinak	by	k	nim	již	došlo).	Toho	dne,	kdy	dokážeme	předvídat
vlastní	objevy,	budeme	žít	ve	světě,	kde	jsme	již	vše	myslitelné	vynalezli.
Trochu	to	připomíná	historku	z	roku	1899,	kdy	vedoucí	amerického	patentového
úřadu	údajně	rezignoval	na	svou	funkci,	protože	se	domníval,	že	už	není	co
objevovat	-	až	na	to,	že	ve	výše	zmíněný	den	by	byla	taková	rezignace	jistě
opodstatněná.	{42}

Popper	nebyl	první,	kdo	si	vzal	limity	lidského	poznání	na	mušku.	Německý
vědec	Emil	du	Bois-Reymond	na	konci	devatenáctého	století	prohlásil,	že
ignoramus	et	ignorabimus	-	jsme	nevědoucí	a	nevědoucími	i	zůstaneme.	Jeho
myšlenky	však	upadly	v	zapomnění.	Ještě	předtím	ale	stihly	vyvolat	reakci:	na
odpor	se	jim	postavil	matematik	David	Hilbert	a	sepsal	seznam	problémů,	které
by	měli	matematici	během	příštího	století	vyřešit.	Dokonce	i	du	Bois-Reymond



se	mýlil.	Ani	v	porozumění	nepoznatelnému	nejsme	právě	přeborníky.	Stačí	vzít
v	úvahu	prohlášení,	která	činíme	o	věcech,	o	nichž	se	nikdy	nic	nedozvíme	-
sebevědomě	tak	podceňujeme	vědomosti,	které	můžeme	v	budoucnu	získat.
Auguste	Comte,	zakladatel	školy	vědeckého	pozitivismu,	která	je	(neprávem)
obviňována,	že	se	snažila	vědecky	uchopit	vše,	co	jí	přišlo	pod	ruku,
prohlašoval,	že	lidem	zůstane	navždy	skryto	chemické	složení	hvězd.

Jak	ale	zaznamenal	Charles	Sanders	Peirce,	"inkoust	na	Comtově	spisku
ještě	ani	nestihl	zaschnout,	když	se	objevil	spektroskop	a	to,	co	Comte
považoval	za	nezjistitelné,	se	přiblížilo	na	dosah".	Je	ironií	osudu,	že	jiné
Comtovy	projekce	-	ty,	jež	se	týkaly	našeho	budoucího	porozumění	fungování
společnosti	-

lidé	silně	a	nebezpečně	přecenili.	Comte	předpokládal,	že	lidská	společnost
se	řídí	mechanismem	podobným	hodinovému	stroji,	a	jednoho	dne	tak	bude
zbavena	všech	svých	tajemství.

Shrňme	tedy:	chceme-li	předpovídat	budoucí	vývoj,	musíme	znát	i
technologie,	které	se	v	budoucnu	objeví.	To	by	nám	ovšem	umožnilo,	abychom
začali	tyto	technologie	vyvíjet	již	nyní.	Jinými	slovy,	nevíme,	co	teprve	budeme
vědět.

Lze	namítnout,	že	taková	teze	vyjadřuje	obecně	známý	poznatek:	odjakživa
se	domníváme,	že	jsme	definitivního	stavu	poznání	již	dosáhli,	a
neuvědomujeme	si,	že	naši	předkové,	kterým	se	tak	rádi	vysmíváme,	si	mysleli
totéž.	Ano,	myšlenka	je	to	triviální,	proč	ji	tedy	nebereme	v	úvahu?	Odpověď
spočívá	v	patologii	lidské	povahy.	Vzpomeňme	si	na	problém	asymetrie	vnímání
z	minulé	kapitoly.	Chyby	a	nedostatky	registrujeme	jen	u	druhých,	nikoliv	u
sebe.	V	umění	sebeklamu	jsme	opravdu	mistry.



N-TÁ	KULEČNÍKOVÁ	KOULE

Henri	Poincaré	bývá	vzdor	vší	slávě	považován	za	nedoceněného	vědeckého
myslitele	-	trvalo	skoro	století,	než	se	některým	z	jeho	myšlenek	dostalo	uznání.
Byl	to	dost	možná	poslední	velký	myslící	matematik	(či	spíše	naopak,
matematický	myslitel).	Nedokážu	si	na	něj	nevzpomenout	pokaždé,	když	vidím
na	někom	tričko	s	podobiznou	oné	všudypřítomné	moderní	ikony	-	Alberta
Einsteina.	Ten	si	naši	úctu	bezpochyby	zaslouží,	ale	připravil	o	ni	mnoho	jiných.
V	lidském	povědomí	bývá	jen	málo	místa	a	i	tam	vítěz	bere	vše.

Dekorum	ve	stylu	třetí	francouzské	republiky
Poincaré	představuje	třídu	sám	pro	sebe.	Vzpomínám	si,	jak	mi	otec

doporučoval	jeho	eseje,	nejen	kvůli	jejich	vědeckému	obsahu,	ale	také	pro	jejich
literární	kvalitu.	Své	úchvatné	dílo	napsal	Poincaré	jako	sérii	článků	a
komponoval	coby	improvizované	proslovy.	Stejně	jako	v	každém	mistrovském
díle	tam	najdete	směsici	repetic	a	odboček	od	tématu,	zkrátka	všechny
prohřešky,	jež	by	sice	průměrný	a	schematicky	uvažující	redaktor	odsoudil	-	ale
které	díky	autorově	pevné	myšlenkové	konzistenci	jen	posilují	jeho	poutavost.

Plodným	esejistou	se	stal	Poincaré	po	třicítce.	Jako	tvůrce	působil	hektickým
dojmem	a	zemřel	předčasně,	již	v	osmapadesáti	letech;	pracoval	takovým
tempem,	že	se	ve	svých	textech	neobtěžoval	opravovat	překlepy	a	gramatické
chyby,	dokonce	ani	tehdy,	když	si	jich	všiml,	neboť	to	považoval	za	trestuhodné
mrhání	časem.	Podobní	géniové	už	dnes	nejsou	k	mání	-	nebo	už	je	nenechávají
psát	po	svém.

Poincarého	myslitelský	věhlas	po	jeho	smrti	rychle	uvadl.	Jeho	myšlence,
která	nás	v	tuto	chvíli	zajímá,	trvalo	téměř	století,	než	se	vynořila	znovu,	i	když
v	jiné	formě.	Dnes	si	vyčítám,	že	jsem	jeho	eseje	v	dětství	pečlivě	nepročetl,
protože	jak	jsem	později	zjistil,	ve	svém	významném	díle	Věda	a	hypotéza	(La
science	et	l'hypothèse)	popuzeně	odsuzoval	aplikaci	zvonové	křivky.

Byl	skutečným	filozofem	vědy:	ve	svém	myšlení	vycházel	z	jejích	limitů,
jichž	byl	sám	svědkem,	což	je	podstatou	skutečné	filozofie.	Rád	dráždím
francouzské	intelektuály	tím,	že	jej	uvádím	jako	svého	oblíbeného	filozofa.

"Poincaré	jako	filozof?	Jak	to	myslíte,	monsieur?"	Je	vždy	velmi	frustrující
vysvětlovat,	že	na	piedestal	vyzdvižení	myslitelé	jako	Henri	Bergson	a	Jean-Paul
Sartre	jsou	svým	způsobem	módními	fenomény	a	dlouhodobým	vlivem
nahlíženým	v	řádu	staletí	se	nemohou	Poincarému	rovnat.	V	celé	kráse	se	nám	tu
představuje	náš	prognostický	skandál,	neboť	o	tom,	koho	označit	za	filozofa	a
které	filozofy	studovat,	rozhoduje	francouzské	ministerstvo	školství.



Hledím	na	Poincarého	portrét.	Nosil	plnovous	a	byl	to	statný,	úctyhodný	a
dokonale	vzdělaný	gentleman	z	patricijské	třídy	třetí	francouzské	republiky,
muž,	který	žil	a	dýchal	pro	vědu,	byl	schopen	proniknout	k	jádru	svých	témat	a
disponoval	oslnivou	šíří	vědomostí.	Patřil	ke	třídě	mandarínů,	jež	získala	na
vážnosti	koncem	devatenáctého	století,	příslušníků	vyšší	střední	vrstvy,
vlivných,	ne	však	výstředně	zámožných.	Jeho	otec	byl	lékařem	a	profesorem
medicíny,	strýc	předním	vědcem	a	organizátorem	a	z	bratrance	Raymonda	se	stal
prezident	Francouzské	republiky.	Za	oněch	časů	bylo	zvykem,	že	vnuci
podnikatelů	a	bohatých	rentiérů	se	věnovali	intelektuálním	profesím.

Není	snadné	představit	si	Poincarého	vyobrazeného	na	tričku	či
vyplazujícího	jazyk,	jak	to	dělá	na	slavné	fotografii	Einstein.	Vyzařuje	cosi
vážného,	jakousi	důstojnost	ve	stylu	třetí	republiky.

Až	na	pár	úzkoprsých	matematiků,	jako	byl	Charles	Hermite,	od	kterých
sklízel	kritiku	za	to,	že	je	příliš	intuitivní,	příliš	intelektuální	nebo	příliš
gestikuluje,	jej	současníci	považovali	za	cosi	jako	krále	vědy	a	matematiky.
Když	o	někom	matematikové	prohlásí,	že	přehnaně	gestikuluje,	znamená	to,	že
dotyčný	je	a)	realista,	b)	má	vhled	a	c)	má	co	říct,	což	znamená,	že	d)	má	i
pravdu,	protože	obdobné	výtky	používají	kritikové	tehdy,	nejsou-li	s	to	nalézt
jiný	negativní	rys.	Poincarého	souhlasné	přikývnutí	dokázalo	jiným	otevřít	či
naopak	zavřít	dveře	k	vědecké	kariéře.	Mnozí	tvrdí,	že	relativitu	objevil	ještě
dříve	než	Einstein	-	a	že	ten	si	svou	myšlenku	vypůjčil	od	něj	-,	ale	Poincaré	sám
na	to	příliš	neupozorňoval.	Prohlašují	to	přirozeně	hlavně	Francouzi,	ale	jisté
důkazy	v	tomto	směru	přinesl	i	Einsteinův	přítel	a	životopisec	Abraham	Pais.
Svým	původem	i	vystupováním	byl	Poincaré	příliš	velký	aristokrat,	než	aby	se
dovolával	nároků	na	vědecký	objev.

V	této	kapitole	hraje	Poincaré	ústřední	roli,	protože	žil	v	době,	kdy	lidstvo
učinilo	v	předpovídání	bleskový	pokrok	-	vzpomeňme	si	například	na	mechaniku
vesmírných	těles.	Zásluhou	vědecké	revoluce	jsme	se	domnívali,	že	máme	v
rukou	nástroje,	jež	nám	otevřou	cestu	k	poznání	budoucnosti.	Neurčitost
vymizela.	Vesmír	se	podobal	obřímu	hodinovému	stroji,	a	vědci	věřili,	že
pomocí	studia	jeho	jednotlivých	částí	bude	možné	předpovídat	jeho	budoucí
pohyby.	Vše	bylo	jen	otázkou	správných	modelů	a	inženýrů,	kteří	provedou
příslušné	výpočty.	Budoucnost	byla	pouhou	extenzí	technických	veličin,	jejichž
podstatu	jsme	drželi	pevně	v	rukou.

Problém	tří	těles
Poincaré	jako	první	z	matematických	velmistrů	pochopil	a	doložil,	že	naše

rovnice	podléhají	zásadním	omezením.	Zavedl	pojem	nelinearit,	mikroefektů,
jež	mohou	vést	k	závažným	důsledkům,	a	položil	tak	základy	pozdější	slavné	-



snad	až	příliš	slavné	-	teorie	chaosu.	Proč	je	její	věhlas	problematický?	Protože
celý	smysl	Poincarého	tvrzení	tkví	v	limitech,	který	tyto	nelinearity	na	naše
předpovědi	uvalují;	zcela	jistě	nevybízejí	k	tomu,	abychom	při	vytváření
dlouhodobých	prognóz	používali	matematické	postupy.

Matematika	nám	své	hranice	dokáže	předvést	až	příliš	jasně.
Součástí	tohoto	příběhu	je,	jak	tomu	obvykle	bývá,	jistý	nečekaný	prvek.	Na

počátku	je	Poincarého	účast	na	soutěži,	kterou	při	příležitosti	šedesátých
narozenin	švédského	krále	Oskara	uspořádal	matematik	Gösta	Mittag-Leffer.	Za
svou	monografii	pojednávající	o	stabilitě	sluneční	soustavy	obdržel	Poincaré
hlavní	cenu,	která	v	dané	době	(mluvíme	tu	o	oné	šťastné	éře	ještě	před
začátkem	udílení	Nobelových	cen)	představovala	nejvyšší	vědecké	uznání.
Problém	nastal,	když	redaktor-matematik,	který	vítěznou	práci	před	jejím
knižním	vydáním	ověřoval,	objevil	ve	výpočtu	chybu,	v	jejímž	důsledku	práce
dospívala	ke	zcela	protichůdnému	závěru	ve	smyslu	nepředvídatelnosti,	přesněji
řečeno	neintegrovatelnosti	celého	systému.	Monografie	byla	diskrétně	stažena	a
znovu	vydána	o	rok	později.

Poincaré	použil	jednoduchou	logiku:	s	tím,	jak	se	vaše	projekce	týká	stále
vzdálenější	budoucnosti,	budete	potřebovat	stále	přesnější	informace	o	dynamice
procesu,	který	modelujete,	protože	vaše	míra	chybovosti	rapidně	stoupá.	Háček
je	však	v	tom,	že	absolutní	přesnosti	se	nelze	přiblížit,	neboť	znehodnocování
vaší	předpovědi	skokově	narůstá	-	v	poslední	fázi	byste	potřebovali	znát
minulost	nekonečně	přesně.	Poincaré	to	demonstroval	prostým	způsobem	na
případu	proslaveném	jako	"problém	tří	těles".	Pokud	by	sluneční	soustavu
tvořily	jen	dvě	planety,	jejichž	dráhy	by	nic	dalšího	neovlivňovalo,	bez	větších
obtíží	byste	dokázali	předpovědět	jejich	chování	na	neomezeně	dlouho	dopředu.
Přidejte	však	mezi	tyto	planety	ještě	třetí	těleso,	řekněme	poměrně	malou
kometu.	Zpočátku	nebude	mít	na	výsledek	žádný	dopad,	ale	s	postupem	času
jeho	vliv	mnohonásobně	vzroste.	Nepatrný	rozdíl	v	umístění	tohoto	drobného
tělesa	bude	dříve	či	později	určovat	chování	jeho	obřích	souputníků.

Nemalé	prognostické	obtíže	tu	jsou	důsledkem	postupně	narůstajících
komplikací	v	mechanice	pohybu	zmíněných	těles.	Ve	srovnání	se	soustavou	tří
těles	je	přitom	náš	svět	mnohonásobně	složitější,	neboť	zahrnuje	mnohem	více
objektů.	Dnešní	terminologie	nazývá	takovou	situaci	dynamický	systém	-	jak
ještě	uvidíme,	občas	je	dynamický	až	příliš.

PŘEDPOVÍDÁNÍ	A	PŘESNOST



Zkusme	si	tyto	obtíže	v	předpovídání	představit	jako	větve	stromů:	na
každém	větvení	dochází	ke	znásobení	počtu	ramen.	To,	jak	špatně	tyto	nelineární
násobné	efekty	lidská	intuice	zvládá,	si	můžeme	doložit	následujícím	příběhem.
Vynálezce	šachovnice	podle	legendy	za	svou	práci	požadoval	od	krále	odměnu	v
podobě	jednoho	zrnka	rýže	za	první	herní	pole,	dvou	za	druhé,	čtyř	za	třetí,	osmi
za	čtvrté,	šestnácti	za	páté	a	tak	dále;	množství	rýže	se	pokaždé	zdvojnásobí,
celkem	čtyřiašedesátkrát.	V	domnění,	že	vynálezce	žádá	pouhou	almužnu,	král
slíbil,	že	jeho	požadavek	splní,	brzy	však	zjistil,	že	jej	muž	přelstil:	výsledné
množství	rýže	překročilo	veškeré	zásoby.

Rapidně	narůstající	obtížnost,	která	vyžaduje	čím	dál	přesnější	vstupní
předpoklady,	můžeme	ilustrovat	na	předpovídání	pohybů	kulečníkových	koulí.
Uvedu	onen	příklad	tak,	jak	ho	vypočítal	matematik	Michael	Berry.	Pokud	znáte
základní	klidové	parametry	koule,	dokážete	si	spočítat	odpor	stolu	(což	je
poměrně	snadné)	a	zahrajete	úder	matematicky	přesně,	je	docela	jednoduché
předpovědět,	co	se	bude	dít	při	prvním	odrazu.	Druhý	odraz	už	je	obtížnější,	ale
stále	možný;	potřebujete	jen	důkladněji	znát	výchozí	stav	a	být	přesnější.	Při
devátém	odrazu	však	už	nastává	problém:	je	nutné	vzít	v	úvahu	gravitační	sílu,
jakou	na	koule	působí	osoba	stojící	u	stolu	(Berryho	kalkulace	počítají	s	méně



než	pětasedmdesáti	kilogramy	její	váhy).	Chcete-li	pak	vypočítat	odraz	padesátý
šestý,	musíte	vzít	v	úvahu	každou	jednotlivou	elementární	částici	v	celém
vesmíru.	Ve	vašich	kalkulacích	tak	bude	figurovat	i	elektron	na	samém	okraji
vesmíru	vzdálený	od	nás	deset	miliard	světelných	let,	protože	i	ten	má	na
výsledek	znatelný	vliv.	K	tomu	přidejme	další	komplikaci:	nutné	bude	zahrnout
také	predikce,	kde	se	všechny	tyto	proměnné	budou	nacházet	v	budoucnosti.
Předpověď	pohybu	kulečníkové	koule	po	stole	tak	vyžaduje	znalost	dynamiky
celého	vesmíru,	do	posledního	atomu!	Předvídat	pohyby	velkých	těles,	jako	jsou
planety,	není	těžké	(třebaže	tak	nemůžeme	činit	na	příliš	dlouho	dopředu),	přijít
na	kloub	menším	objektům	však	ano	-	přičemž	takových	je	mnohonásobně	více.

Povšimněme	si,	že	v	našem	případu	s	kulečníkovými	koulemi
předpokládáme,	že	je	svět	jednoduchý	a	přehledný;	bláznivé	sociální	jevy
spojené	s	projevy	svobodné	vůle	nebere	vůbec	v	úvahu.	Koule	nemají	vlastní
hlavu.	Stejně	tak	nezohledňujeme	ani	relativistické	a	kvantové	efekty.	A	dosud
jsme	nepoužili	ani	oblíbený	pojem	"princip	neurčitosti".	Nezajímají	nás	limity
měření	na	subatomární	úrovni.	Zabýváme	se	jen	kulečníkovými	koulemi!

V	dynamickém	systému,	kde	vás	zajímá	více	než	jedna	samostatná	koule	a
kde	jedna	trajektorie	závisí	na	druhé,	je	schopnost	předpovídat	budoucnost	nejen
snížená,	ale	i	zásadně	omezená.	Poincaré	tvrdí,	že	v	takových	případech
dokážeme	pracovat	pouze	s	kvalitativními	otázkami	-	o	některých	vlastnostech
systému	lze	diskutovat,	nikoliv	je	však	spočítat.	Přemýšlet	můžeme	s	vědeckou
přísností	a	logikou,	ale	bez	čísel.	Poincaré	k	tomu	dokonce	zavedl	i	příslušnou
disciplínu	-	analýzu	in	situ,	spadající	dnes	do	oblasti	topologie.	Předpovědi	a
prognostika	jsou	daleko	komplikovanější	záležitostí,	než	jsou	lidé	obvykle
ochotni	přijmout,	ale	aby	to	člověk	pochopil,	musí	se	orientovat	v	matematice.
Má-

li	se	s	tím	i	smířit,	bude	kromě	porozumění	potřebovat	rovněž	trochu	odvahy.
Totéž	co	před	ním	Poincaré	objevil	v	šedesátých	letech	i	meteorolog	Edward

Lorenz	z	MIT	-	a	opět	náhodou.	Pracoval	na	počítačovém	modelu	dynamiky
počasí	a	spustil	přitom	simulaci,	která	projektovala	vývoj	počasí	během	několika
následujících	dní.	Později	se	pokusil	tutéž	simulaci	se	stejným	modelem
opakovat	-	ale	dosáhl	výrazně	odlišných	výsledků.	Rozdíly	nejprve	připisoval
vadě	počítače	nebo	chybě	ve	výpočtu.	Počítače	byly	tehdy	pomalejší	a	těžší
přístroje	nijak	nepodobné	těm,	s	nimiž	pracujeme	dnes,	a	tak	měli	jejich
uživatelé	k	dispozici	jen	velmi	omezený	čas.	Lorenz	si	později	uvědomil,	že
zásadní	divergence	výsledků	nevznikla	vlivem	chyby,	nýbrž	následkem
drobného	zaokrouhlení	vstupních	parametrů.	Tento	nález	se	pak	proslavil	jako
"efekt	motýlích	křídel"	-	motýl,	který	zamává	křídly	v	Indii,	může	o	dva	roky
později	vyvolat	hurikán	v	New	Yorku.	Jedním	z	důsledků	Lorenzových	objevů



byl	nárůst	zájmu	o	obor	zvaný	teorie	chaosu.
Badatelé	přirozeně	zjistili,	že	Lorenz	měl	své	předchůdce:	vedle	Poincarého

také	prozíravého	a	mimořádnou	intuicí	obdařeného	Jacquesa	Hadamarda,	který	o
tomtéž	problému	přemýšlel	již	v	roce	1898	a	poté	žil	ještě	dalších	sedm	desítek
let	-	když	zemřel,	bylo	mu	osmadevadesát.{43}

Stále	opomíjený	Hayek
Popperova	a	Poincarého	zjištění	naši	schopnost	nahlížet	do	budoucnosti

omezují	a	činí	z	ní	tak	velmi	komplikované	zrcadlo	minulosti	-	pokud	jím	vůbec
je.	O	působivou	aplikaci	těchto	poznatků	v	sociálních	vědách	se	postaral	jeden	z
Popperových	přátel,	ekonom	Friedrich	Hayek.	Patří	k	nemnohým	věhlasným
zástupcům	ekonomické	"profese"	(společně	s	J.	M.	Keynesem	a	G.	L.	S.
Shacklem),	kteří	se	zabývali	skutečnou	neurčitostí,	limity	lidského	poznání,
jinými	slovy	nepřečtenými	knihami	v	Ecově	knihovně.

V	roce	1974	obdržel	Hayek	Nobelovu	cenu	za	ekonomii,	a	pokud	si	přečtete
projev,	který	při	příležitosti	přijetí	ceny	pronesl,	nejspíš	vás	překvapí.	Řeč	s
výmluvným	titulem	"Hra	na	vědu"	si	bere	na	mušku	především	jiné	ekonomy	a
ekonomické	plánování	jako	takové.	Hayekova	kritika	zavádění	metod	exaktních
věd	v	ekonomii	zazněla	ironií	osudu	krátce	před	velkým	rozmachem	právě
těchto	postupů.

Ekonomické	prostředí	se	vlivem	široké	aplikace	komplikovaných	rovnic
následně	stalo	pro	empirické	myslitele	ještě	nepřátelštějším	než	před
Hayekovým	projevem.	Knih	a	článků	vyjadřujících	lítost	nad	současným	stavem
ekonomie	a	kritizujících	její	snahu	imitovat	fyziku	každoročně	přibývá;	poslední
práce	tohoto	druhu,	kterou	jsem	četl,	doporučuje	ekonomům,	aby	přijali	roli
filozofů	nižší	kategorie	a	nehráli	si	na	velekněze	lidského	poznání.	I	tato	výzva
bude	však	nejspíš	oslyšena.

Podle	Hayeka	provádí	skutečnou	předpověď	přirozeně	samotný	systém	a
nemá	smysl	mu	ji	vnucovat	zvnějšku.	Žádná	instituce	typu	centrální	plánovací
komise	totiž	není	schopna	shromáždit	veškeré	potřebné	vědomosti	a	mnoho
důležitých	informací	jí	bude	pokaždé	chybět.	Společnost	jako	celek	však	tyto
informace	dokáže	do	svého	působení	integrovat,	neboť	nehledí	na	svět	ze	své
omezené	"přihrádky".

Socialismus	a	řízené	ekonomiky	obecně	označil	Hayek	za	produkt	toho,
čemu	v	této	knize	říkám	školometské	poznání	a	platónství:	vlivem	růstu	lidského
poznání	přeceňujeme	naši	schopnost	porozumět	jemným	změnám,	jež	utvářejí
svět,	a	určit,	jak	velkou	důležitost	každé	takové	změně	připsat.	Hayek	tento	druh
myšlení	přiléhavě	pojmenoval	jako	"scientismus".

Tato	choroba	zapustila	v	našich	institucích	silné	kořeny.	Právě	kvůli	ní	ve



mně	vyvolávají	obavy	vlády	a	velké	korporace,	mezi	nimiž	je	ostatně	pramalý
rozdíl.	Vlády	předkládají	prognózy,	firmy	produkují	projekce,	nejrůznější	experti
každoročně	předpovídají	hypoteční	úrokové	míry	a	stav	burzy	pro	závěr
nadcházejícího	roku.	Korporace	nepřežívají	díky	správným	prognózám,	ale
proto,	že	tak	jako	špičkoví	manažeři	promlouvající	ke	studentům	na	Whartonu,	o
nichž	byla	řeč	výše,	měly	zkrátka	štěstí.

A	podobně	jako	majitelé	restauračních	podniků	na	tom	mohou	samy	tratit,
zatímco	nám	dočasně	prospějí	-

například	dotováním	naší	spotřeby,	jak	tomu	bylo	v	případě	levných
mezinárodních	hovorů,	jež	byly	důsledkem	nadměrných	investic	během
takzvané	internetové	horečky	druhé	poloviny	devadesátých	let.

Potřebují-li	se	v	zájmu	svého	podnikání	pouštět	do	prognóz	všeho	druhu,
proč	bychom	jim	to	jako	spotřebitelé	nedopřáli?	Pokud	si	to	přejí,	klidně	je
nechme,	ať	si	podříznou	vlastní	větev.

Jak	jsem	se	již	zmínil	v	osmé	kapitole,	donkichotská	sebedůvěra	korporací	a
majitelů	restaurací	se	nám	Newyorčanům	vesměs	vyplácí,	třebaže	si	tuto	výhodu
kapitalismu	uvědomujeme	jen	zřídka.

Korporace	mohou	krachovat,	a	tím	nás	coby	spotřebitele	přesunem	svého
bohatství	do	našich	kapes	dotovat	-	čím	více	bankrotů,	tím	lépe	pro	nás	-	tak
často,	jak	se	jim	zamane,	pokud	ovšem	nejsou	"příliš	velké,	než	aby	padly"	a
nevyžadují	státní	podporu,	což	je	dobrý	argument	pro	to,	abychom	velké	firmy
raději	nechali	přijít	na	mizinu	dříve,	než	nám	přerostou	přes	hlavu.	S	vládami	už
je	to	vážnější	a	je	třeba	mít	jistotu,	že	za	jejich	hloupost	nebudeme	muset	platit.
Jako	jedinci	bychom	měli	volný	trh	zbožňovat,	protože	nekompetentnost	jeho
účastníků	zde	není	nijak	omezena.

To	jediné,	co	bychom	mohli	Hayekovi	vytknout,	je,	že	činí	jasný	kvalitativní
rozdíl	mezi	sociálními	vědami	a	fyzikou.	Poukazuje	na	to,	že	vědecké	metody
fyziky	lze	jen	stěží	uplatnit	u	jejích	společenskovědních	sester,	a	viní	z	toho
konstruktérskou	mentalitu.	Svá	díla	však	Hayek	psal	v	době,	kdy	nám	připadalo,
že	fyzika,	královna	věd,	přibližuje	svět	jako	lupa.	Dnes	se	ukazuje,	že	i	přírodní
vědy	jsou	mnohem	komplikovanější,	než	jsme	si	mysleli.	Ve	svém	tvrzení	o
sociálních	vědách	se	Hayek	nemýlí	a	zcela	určitě	má	pravdu,	když	radí,
abychom	dali	spíše	na	exaktní	vědce	než	na	sociální	teoretiky,	ale	to,	co	říká	o
slabinách	poznání	v	sociálních	vědách,	lze	vztáhnout	na	veškeré	poznání.	Bez
výjimky.

Proč?	Ve	světle	problému	konfirmace	lze	argumentovat,	že	toho	ve
skutečnosti	o	světě	přírody	víme	velmi	málo;	honosíme	se	přečtenými	knihami	a
zapomínáme	na	ty	nepřečtené.	Fyzika	slaví	úspěchy,	představuje	však	jen	úzkou
oblast	na	širokém	poli	exaktních	věd	a	lidé	mají	sklon	vztahovat	její	triumfy	i	na



ostatní	disciplíny.	Kdybychom	si	však	lépe	než	v	poznání	původu	vesmíru	vedli
například	v	porozumění	rakovině	či	vysoce	nelineárnímu	počasí,	prospělo	by
nám	to	víc.

Jak	nebýt	školometem
Pojďme	se	nyní	hlouběji	ponořit	do	problému	poznání	a	pokračovat	ve

srovnávání	Tlustého	Tonyho	a	dr.
Johna	z	deváté	kapitoly.	Mají	školometi	klapky	na	očích,	tedy	zaměřují	se	na

jednoznačné	kategorie	a	pomíjejí	možné	zdroje	neurčitosti?	Připomeňme	si
platonizaci,	jak	byla	popsána	v	Prologu:	jako	svět	vnímaný	od	střechy	k
základům	a	rozdělený	do	jednoznačných	kategorií.	{44}

Představte	si	knihomola,	který	chce	ovládnout	cizí	jazyk.	Srbochorvatsky
nebo	svahilsky	se	naučí	tak,	že	si	od	první	do	poslední	stránky	pročte	gramatiku
a	zapamatuje	její	pravidla.	Nabude	přitom	dojmu,	že	tyto	lingvistické	zákony
musel	stanovit	jakýsi	jazykový	úřad,	aby	daným	jazykem	mohli	hovořit	i
obyčejní,	neučení	lidé.	Ve	skutečnosti	se	jazyky	vyvíjejí	organicky	a	gramatika
je	cosi,	co	v	knihách	kodifikují	lidé,	kteří	nenašli	zajímavější	životní	náplň.
Zatímco	člověk	uvažující	akademicky	se	bude	snažit	zapamatovat	si	vzory
skloňování,	neplatónský	a	neškolometský	duch	pronikne	do	tajů
srbochorvatštiny	flirtováním	s	potenciálními	přítelkyněmi	v	barech	na	předměstí
Sarajeva	nebo	rozhovory	s	taxikáři,	a	teprve	pak	(bude-li	to	nutné)	do	svých
nabytých	znalostí	zabuduje	i	gramatická	pravidla.

Nyní	se	znovu	podívejme	na	centrální	plánovače.	Stejně	jako	v	případě
jazyka	zde	neexistuje	žádná	autorita,	jež	by	kodifikovala	společenské	a
ekonomické	události;	zkuste	však	přesvědčit	byrokrata,	že	světu	se	dost	možná
nebude	chtít	hýbat	podle	jeho	"vědeckých"	rovnic.	Myslitelé	rakouské	školy,
mezi	něž	patřil	i	Hayek,	užívali	pro	ty	části	lidského	poznání,	které	nelze
jednoznačně	popsat	slovy,	ale	jež	bychom	neměli	potlačovat,	pojmy	tacitní	či
implicitní.

Odlišili	od	sebe	nám	již	známé	kategorie	"know-how"	a	"know-what"	-	ta
druhá	je	hůře	uchopitelná	a	náchylnější	k	nákaze	školometstvím.	Ujasněme	si	to:
platónský	přístup	postupuje	od	střechy	k	základům,	zaměřuje	se	na	vzorečky,	je
samoúčelný	a	bere	poznání	jako	zboží;	neplatónský	přístup	postupuje	od	základů
vzhůru,	je	myšlenkově	otevřený,	skeptický	a	empirický.

Proč	jsem	si	vybral	právě	velkého	Platóna,	bude	zřejmé	z	následujícího
příkladu	mistrova	uvažování:	domníval	se,	že	bychom	měli	užívat	pravou	i	levou
ruku	se	stejnou	obratností.	Jinak	by	to	přece	nedávalo	"smysl".	Preferenci	jedné
končetiny	před	druhou	považoval	za	deformaci,	kterou	má	na	svědomí
"nerozumnost	chův	a	matek".	Asymetrie	jej	obtěžovala	a	své	představy	o



eleganci	promítal	i	do	reality.	Museli	jsme	si	počkat	na	objevy	Louise	Pasteura,
abychom	se	dozvěděli,	že	i	molekuly	jsou	buď	"praváci",	nebo	"leváci"	a	že	na
tom	nemálo	záleží.

Vzájemně	příbuzné	myšlenky	lze	nalézt	v	několika	oddělených
myslitelských	tradicích.	První	z	nich	představují	(jako	obvykle)	empirikové,
jejichž	teorií	prosté,	"na	důkazech	založené"	a	od	základů	vzhůru	postupující
lékařské	procedury	jsou	spojeny	především	se	jmény	jako	Filínos	z	Kóu,
Serápión	z	Alexandrie	a	Glaukiás	z	Tarentu;	Ménodotos	z	Níkomédie	k	tomu
později	přidal	skepticismus	a	náš	přítel,	velký	skeptický	filozof	a	výřečný
praktik	této	metody	Sextus	Empiricus,	její	slávu	zachoval	i	pro	současnost.
Sextus,	jak	jsme	si	již	ukázali,	byl	možná	i	první,	kdo	kdy	o	"černé	labuti"
uvažoval.

Empirikové	provozovali	"lékařské	umění",	aniž	by	se	spoléhali	na	dedukce;
hádali,	aby	tak	mohli	těžit	z	náhodných	pozorování;	experimentovali	a	zkoušeli,
dokud	neobjevili	něco,	co	funguje.	Teoretizování	omezili	na	minimum.

Jejich	metody	dnes,	po	dvou	tisíciletích	přesvědčování,	znovu	ožívají	jako
moderní,	o	důkazy	se	opírající	medicína.	Vzpomeňme	si,	že	před	objevem
bakterií	a	pochopením	jejich	role	při	vzniku	chorob	si	lékaři	odmítali	mýt	ruce,
protože	to	nedávalo	smysl	-	třebaže	se	díky	tomu	v	nemocnicích	prokazatelně
snižovala	úmrtnost.	Ignazi	Semmelweisovi,	lékaři,	který	v	devatenáctém	století
toto	mytí	prosazoval,	se	dostalo	zadostiučinění	teprve	několik	desítek	let	po
smrti.	Podobně	nám	dnes	možná	"nedávají	smysl"

postupy	akupunktury;	jestliže	však	(v	řádně	provedených	empirických
testech)	poskytuje	vpichování	jehly	do	chodidla	systematickou	úlevu	od	bolesti,
je	možné,	že	tu	přicházejí	ke	slovu	funkce,	které	dosud	nedokážeme	pochopit	-
pro	tuto	chvíli	se	s	tím	tedy	spokojme	a	k	podobným	novým	poznatkům
přistupujme	bez	předsudků.

Akademický	libertarianismus
Jak	říká	Warren	Buffett,	neptejte	se	kadeřníka,	jestli	potřebujete	ostříhat	-	a

neptejte	se	akademika,	má-li	jeho	práce	smysl.	Rozpravu	o	Hayekově
libertarianismu	zakončím	následujícím	postřehem.	Jak	již	bylo	řečeno,	problém
organizovaného	poznání	tkví	v	tom,	že	co	je	v	zájmu	poznání,	nemusí	být	vždy	v
zájmu	akademických	cechů.	Nedokážu	proto	ani	v	nejmenším	pochopit,	proč
současní	libertariáni	neútočí	na	akademickou	definitivu	(napadá	mě	jen	to,	že
mnoho	libertariánů	je	současně	i	akademiky).	Jak	víme,	firmy	mohou
zkrachovat,	ale	vlády	přetrvávají.	Navzdory	tomu	lze	veřejné	činitele	odvolat	a
senátory	či	poslance	už	podruhé	nezvolit.	Na	akademické	půdě	se	však
doživotně	jmenované	profesorské	sbory	nemění	-	a	proces	lidského	poznání	tak



má	své	stálé	"vlastníky".	Stručně	řečeno,	častěji	než	důsledkem	svobody	a
neuspořádanosti	jsou	šarlatáni	produktem	řízeného	vývoje.

Předpověď	a	svobodná	vůle
Znáte-li	veškeré	vlastnosti	určitého	fyzikálního	systému,	můžete	teoreticky

(ačkoliv,	jak	jsme	viděli,	nikoliv	prakticky)	projektovat	chování	tohoto	systému
do	budoucnosti.	To	se	však	týká	jen	neživých	objektů.	U	společenských	témat
náhle	narazíme.	Předpovídání	budoucnosti	získává	úplně	jiný	rozměr	po	zahrnutí
lidského	faktoru	-	považujeme-li	lidi	za	živé	bytosti	obdařené	svobodnou	vůlí.

Dokážu-li	za	daných	podmínek	předpovědět	všechny	vaše	činy,	možná	nejste
tak	svobodní,	jak	jste	se	domnívali.	Jste	jen	automaty	reagující	na	podněty
prostředí.	Jste	otroky	osudu.	Iluzi	svobodné	vůle	tak	lze	redukovat	na	rovnici,
která	popisuje	výsledek	interakce	mezi	molekulami.	Podobá	se	to	studiu
mechaniky	hodin:	génius,	který	má	rozsáhlé	vědomosti	o	počátečních
podmínkách	a	příčinných	vztazích,	bude	schopen	tyto	vědomosti	použít	k
odhalení	vašeho	budoucího	jednání.	Nebyl	by	to	dusivý	pocit?

Věříte-li	však	ve	svobodnou	vůli,	nemůžete	současně	věřit	sociálním	vědám
a	ekonomickým	prognózám.	Není	přece	možné	předpovědět,	jak	budou	lidé
jednat,	pokud	nepoužijete	jistý	trik	-	a	právě	ten	je	pupeční	šňůrou	celé
neoklasické	ekonomie.	Předpokládáte	zkrátka,	že	člověk	je	bytost	racionální,	a
chová	se	tedy	předvídatelně.	Mezi	racionalitou,	předvídatelností	a	matematickou
uchopitelností	existuje	silná	spojitost.	Racionální	jedinec	uskuteční	ve
specifikovaných	podmínkách	určitou,	jedinečnou	sérii	činů.	Na	otázku,	jak
budou	při	sledování	svých	nejlepších	zájmů	"racionální"	lidé	jednat,	existuje	jen
jediná	možná	odpověď.	Racionální	aktér	musí	postupovat	koherentně:	nemůže
upřednostňovat	jablka	před	pomeranči,	pomeranče	před	hruškami,	a	pak	hrušky
před	jablky.	Pokud	by	to	činil,	jeho	jednání	bychom	mohli	jen	obtížně
generalizovat.	Také	bychom	je	jen	obtížně	projektovali	v	čase.

Ortodoxní	ekonomii	se	tato	racionalita	stala	svěrací	kazajkou.	To,	že	by	lidé
mohli	chtít	i	něco	jiného	než	jen	maximalizovat	svůj	ekonomický	užitek,
platónští	ekonomové	ignorovali,	což	je	dovedlo	k	matematickým	technikám	jako
"maximalizace"	nebo	"optimalizace",	na	nichž	založil	většinu	své	práce	Paul
Samuelson.	Optimalizace	spočívá	v	nalezení	matematicky	optimální	strategie,	jíž
by	se	měl	ekonomický	subjekt	držet.	Například:	jaké	je	optimální	množství
prostředků,	které	bychom	měli	vložit	do	akcií?	Zmíněná	technika	obnáší
komplikovanou	matematiku,	a	znemožňuje	proto	vstup	akademikům	bez
matematického	vzdělání.	Nejsem	první,	kdo	tvrdí,	že	když	tato	optimalizace
redukovala	reflexivní	a	intelektuální	disciplíny,	jimiž	sociální	vědy	původně
byly,	na	pokus	o	vědu	"exaktní",	vrátila	je	tím	o	kus	nazpět.	"Exaktní	vědou"	zde



myslím	druhořadé	konstruktérské	problémy	pro	ty,	kdo	chtějí	předstírat,	že	jsou
na	katedře	fyziky.	Jinak	řečeno,	intelektuální	podvod.

Optimalizace	je	případem	sterilního	modelování,	které	si	blíže	rozebereme	v
sedmnácté	kapitole.

Nemá	žádné	praktické	(a	ani	teoretické)	využití,	a	slouží	tak	především	jako
prostředek	boje	o	akademické	pozice	a	technika,	jíž	si	zúčastnění	poměřují	své
matematické	svaly.	Platónští	ekonomové	kvůli	ní	zůstávali	doma,	nechodili	do
barů	a	řešili	po	nocích	rovnice.	Smutné	je,	že	pohotově	uvažující	Samuelson	se
dnes	těší	pověsti	jednoho	z	nejinteligentnějších	ekonomů	své	generace.	Zjevně
tuto	inteligenci	investoval	velmi	špatně.	Kritiky	svých	postupů	se	obvykle	snažil
zastrašit	tvrzením:	"ten,	kdo	umí,	dělá	vědu;	ten,	kdo	ne,	se	zabývá	metodologií".
"Vědu"	jste	mohli	dělat,	jen	pokud	jste	ovládali	matematiku.	Připomíná	to
psychoanalytiky,	kteří	se	snažili	umlčet	oponenty	tvrzením,	že	mají	problémy	se
svými	otci.	Jak	se	bohužel	ukazuje,	právě	Samuelson	a	většina	jeho	stoupenců
matematiku	příliš	neovládali,	případně	nevěděli,	jak	tu,	kterou	ovládají,
aplikovat	na	realitu.	Znali	ji	jen	natolik,	aby	se	jí	nechali	zaslepit.

Neštěstím	je,	že	předtím,	než	se	rozmnožili	empiricky	slepí	učení	idioti,
začali	skuteční	myslitelé	jako	J.	M.	Keynes,	Friedrich	Hayek	či	geniální	Benoît
Mandelbrot	se	zajímavou	prací;	hlavní	proud	je	však	všechny	vytlačil	na
periferii,	protože	vedli	ekonomii	jinam,	pryč	od	přesnosti	amatérské	fyziky.	Je	to
smutné	zjištění.	Velkým,	nedoceněným	a	dnes	už	téměř	zcela	zapomenutým
myslitelem	je	například	G.	L.

S.	Shackle,	který	zavedl	pojem	"nevědění"	-	tedy	ony	nepřečtené	knihy	v
knihovně	Umberta	Eca.	Narazit	na	zmínky	o	jeho	práci	je	dnes	krajně	neobvyklé
a	jeho	knihy	jsem	musel	shánět	po	londýnských	antikvariátech.

Armáda	empirických	psychologů	školy	heuristik	a	předsudků	doložila,	že
model,	který	v	situaci	s	neurčitými	výstupy	předpokládá	racionální	chování,	není
jako	popis	reality	jenom	silně	nepřesný,	nýbrž	zcela	chybný.	Jejich	objevy	velmi
trápí	platónské	ekonomy	také	odhalením	skutečnosti,	že	člověk	může	být
iracionální	více	způsoby.	Tolstoj	kdysi	prohlásil,	že	všechny	šťastné	rodiny	jsou
stejné,	zatímco	ty	nešťastné	jsou	nešťastné	každá	po	svém.	Lidé	prokazatelně
činí	chyby	typu	upřednostňování	jablek	před	pomeranči,	pomerančů	před
hruškami	a	hrušek	před	jablky	-	v	závislosti	na	tom,	jak	jim	související	otázku
položíme.	Záleží	na	pořadí!	V	již	popsaném	příkladu	"ukotvování"	jsme	viděli,
že	odhad	počtu	zubařů	na	Manhattanu	ovlivňuje	náhodné	číslo	předložené
účastníkům	pokusu	-	kotva.	Vzhledem	k	její	nahodilosti	dostaneme	také	náhodné
odhady.	Pokud	se	tedy	lidé	rozhodují	a	volí	nekonzistentně,	hroutí	se	tím	i
ústřední	bod	celé	ekonomické	optimalizace.	V	takovém	případě	již	nelze	vytvořit
žádnou	obecnou	teorii	-	a	bez	té	nelze	předpovídat.



Pro	boha	živého,	je	třeba	se	naučit	žít	bez	obecné	teorie!

ZELENODRÝ	SMARAGD

Vzpomeňme	si	na	náš	příklad	s	krocanem.	Pohlížíme	na	minulost	a
vyvozujeme	z	ní	nějaké	pravidlo	o	budoucnosti.	Problémy,	které	projektování	na
základě	minulosti	obnáší,	však	mohou	být	ještě	vážnější,	než	jsme	se	domnívali,
protože	tytéž	údaje	mohou	potvrzovat	dvě	zcela	protichůdné	teorie.	Dožijete-li
se	zítřka,	může	to	znamenat,	že	a)	je	o	něco	pravděpodobnější,	že	jste
nesmrtelní,	nebo	b)	jste	o	kousek	blíže	k	smrti.	Oba	závěry	vycházejí	z	týchž
údajů.	Jste-li	krocanem,	kterého	někdo	dlouhodobě	krmí,	můžete	naivně	usoudit,
že	krmení	dokazuje,	že	jste	v	bezpečí,	nebo	zapojit	důvtip	a	vyvodit,	že	se	jím
zvyšuje	nebezpečí,	že	se	zanedlouho	ocitnete	na	pekáči.	Byl-li	ke	mně	můj
známý	v	minulosti	samý	med,	možná	šlo	o	projev	ryzí	náklonnosti,	ale	také	za
tím	mohla	stát	vypočítavá	a	ziskuchtivá	touha	jednoho	dne	získat	můj	podnik.

Údaje	z	minulosti	tedy	mohou	být	nejen	zavádějící,	ale	navíc	máme	při
interpretaci	předchozích	událostí	mnoho	stupňů	volnosti.

Technicky	si	lze	tuto	myšlenku	představit	jako	sérii	bodů,	jež	reprezentují
různé	číselné	hodnoty	v	čase	-	takový	graf	by	připomínal	obrázek	ze	čtvrté
kapitoly,	který	ukazuje	prvních	tisíc	dní.	Dejme	tomu,	že	vás	gymnaziální
profesor	vyzve,	abyste	sérii	bodů	prodloužili	dále	v	čase.	Použijete-li	lineární
model,	a	tedy	pravítko,	můžete	projektovat	pouze	přímku,	jedinou	přímku,	která
se	táhne	z	minulosti	do	budoucnosti.	Takový	lineární	model	je	jedinečný.	Sérií
bodů	lze	proložit	jen	jednu	myslitelnou	přímku.

Věc	však	může	být	spletitější.	Neomezíte-li	se	na	přímku,	zjistíte,	že	body
lze	spojit	rovněž	velkým	počtem	různých	křivek.	Jestliže	z	minulosti
projektujete	lineárně,	prodlužujete	dosavadní	trend.	Počet	možných	budoucích
odchylek	z	takto	stanoveného	kurzu	je	však	nekonečný.

Filozof	Nelson	Goodman	tento	problém	pojmenoval	"hádanka	indukce":
protože	máme	v	hlavě	lineární	model,	projektujeme	do	budoucnosti	přímku	-	to,
že	číselná	hodnota	rostla	po	tisíc	dnů,	by	nás	mělo	utvrzovat	v	tom,	že	poroste	i
nadále.	Pokud	však	nosíte	v	hlavě	model	nelineární,	může	vás	totéž	přesvědčit	o
tom,	že	v	den	tisící	první	začne	číselná	hodnota	zase	klesat.

Řekněme,	že	pozorujete	smaragd.	Včera	i	předevčírem	byl	zelený.	Je	zelený
i	dnes.	Za	normálních	okolností	takové	pozorování	potvrzuje	"zelenost"
smaragdu:	můžeme	předpokládat,	že	bude	zelený	i	zítra.

Podle	Goodmana	však	může	barevná	historie	smaragdu	stejně	dobře
potvrzovat	i	"zelenodrost".	Co	"zelenodrost"	znamená?	Takový	smaragd	bude



zelený	jen	do	určitého	data,	dejme	tomu	31.	prosince	2006,	a	poté	zmodrá.
Hádanka	indukce	je	jen	další	z	obměn	klamu	narativity	-	k	dispozici	máte

nekonečné	množství	příběhů	a	to,	co	jste	právě	viděli,	může	být	vysvětleno
kterýmkoliv	z	nich.	Závažným	důsledkem	Goodmanovy	hádanky	je	následující
otázka:	jak	jednat	v	případě,	že	neexistuje	jen	jeden	způsob	generalizace	z	toho,
co	vidíme,	jediný	způsob	odvozování	neznámých	veličin?	Nabízí	se	doporučení
použít	"zdravý	rozum",	avšak	ten	nemusí	být	na	některé	extrémovské	proměnné
právě	ideálně	stavěn.

STROJ	NA	VÝROBU	OČEKÁVÁNÍ

Čtenář	se	nyní	může	oprávněně	podivit:	proč	tedy	proboha	vůbec	plánujeme?
Někdo	tak	činí	kvůli	peněžním	ziskům,	někdo	proto,	že	"to	má	v	popisu	práce".
Děláme	to	však	i	bez	podobných	záměrů	-	spontánně.

Proč?	Odpověď	souvisí	s	lidskou	povahou.	Plánování	je	dost	možná	nedílnou
součástí	toho,	co	z	nás	činí	lidské	bytosti,	tedy	našeho	vědomí.

Naše	potřeba	projektovat	všechny	záležitosti	do	budoucna	má	podle	všeho	i
svou	evoluční	dimenzi,	kterou	zde	v	rychlosti	shrnu,	neboť	může	být
znamenitým	kandidátem	na	vysvětlení,	znamenitým	dohadem,	třebaže	kvůli	jeho
sepětí	s	evolucí	je	třeba	mít	se	na	pozoru.
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V	podobě,	v	jaké	ji	propaguje	filozof	Daniel	Dennett,	zní	zmíněná	myšlenka
takto:	Jaké	nejplodnější	využití	má	lidský	mozek?	Je	to	právě	schopnost
projektovat	vlastní	dohady	do	budoucnosti	a	hrát	tak	hru,	v	níž	proti	sobě
stavíme	různá	fakta:	"Když	ho	praštím	do	nosu,	vrazí	mi	okamžitě	jednu	zpátky,
nebo,	v	horším	případě,	zavolá	do	New	Yorku	svému	právníkovi."	Jednou	z
výhod	této	činnosti	je,	že	namísto	sebe	můžeme	nechat	umírat	své	dohady.
Pokud	tuto	schopnost	užíváme	správně	a	tam,	kde	bychom	jinak	tíhli	k
pudovějším	reakcím,	osvobozuje	nás	od	bezprostředního	přírodního	výběru	-	na
rozdíl	od	primitivnějších	organismů,	které	jsou	daleko	náchylnější	k	náhlé	smrti
a	vyvíjejí	se	pouze	zkvalitňováním	genofondu	prostřednictvím	výběru
nejzdatnějších	jedinců.	Svým	způsobem	nám	takovéto	projektování	umožňuje
ošálit	evoluci:	ta	se	nyní	odehrává	v	lidské	mysli	jako	série	projekcí	a
protichůdných	scénářů.

Schopnost	pohrávat	si	v	mysli	s	různými	dohady	je	podle	všeho	sama	o	sobě
výsledkem	evoluce,	třebaže	nás	osvobozuje	od	jejích	zákonů	-	zatímco	ostatní
živočichové	jsou	uvázáni	na	krátkém	řetězu	bezprostřední	závislosti	na	okolním
prostředí,	nám	jako	by	evoluce	povolila	řetěz	dlouhý.	Podle	Dennetta	je	lidský
mozek	"stroj	na	výrobu	očekávání"	a	lidská	mysl	a	vědomí	pak	svébytné
vlastnosti,	jaké	se	objevují	na	vyšší	úrovni	systému	a	nelze	je	odvodit	z	jeho
částí;	vlastnosti	nutné	pro	náš	urychlený	vývoj.

Proč	tedy	nasloucháme	expertům	a	jejich	prognózám?	Jedním	z	možných
vysvětlení	je,	že	lidská	společnost	se	spoléhá	na	specializaci,	tedy	vlastně	na



dělbu	vědomostí.	Když	vás	potká	vážný	zdravotní	problém,	neřešíte	jej
přihláškou	na	lékařskou	fakultu;	méně	náročné	(a	rozhodně	bezpečnější)	bude
promluvit	si	s	někým,	kdo	ji	už	vystudoval.	Lékaři	důvěřují	automechanikům	(co
se	týče	automobilů;	v	lékařských	otázkách	samozřejmě	nikoliv),	automechanici
zas	lékařům.	Máme	vrozený	sklon	naslouchat	expertům,	dokonce	i	v	oblastech,
kde	nemusejí	žádní	existovat.

Kapitola	dvanáctá:	SEN	O	EPISTEMOKRACII

Je	to	jen	esej	-	Děti	a	filozofové	versus	dospělí	a	nefilozofové	-	Věda	jako
autistické	podnikání	-

I	minulost	má	svou	minulost	-	Předpovídejte	špatně	a	žijte	dlouho	a	šťastně
(podaří-li	se	vám	přežít)	Člověk	s	nízkou	hladinou	epistemické	arogance	nebývá
příliš	nápadný	-	asi	jako	stydlivý	účastník	večírku.	Nejsme	predisponováni,
abychom	respektovali	skromné	lidi,	kteří	se	snaží	zdržet	úsudku.

Zamysleme	se	nad	epistemickou	skromností.	Představte	si	člověka,	který
neustále	pochybuje	o	svých	schopnostech	a	trýzní	ho	vlastní	nevědomost.
Postrádá	sice	kuráž	idiota,	ale	má	vzácnou	odvahu	přiznat:	"Nevím."	Z	toho,	že
vypadá	jako	hlupák,	či	v	horším	případě	analfabet,	si	nic	nedělá.	Váhá,	odmítá	se
vyjádřit	s	určitostí	a	trpí	při	představě	následků	případných	chybných	závěrů.
Pochybuje	tak	dlouho,	dokud	se	fyzicky	a	nervově	nezhroutí.

Nemusí	to	nutně	znamenat,	že	postrádá	sebedůvěru,	jen	to,	že	pochybuje	o
kvalitě	vlastního	poznání.

Nazvěme	takového	jedince	epistemokratem	a	kraj,	jehož	obyvatelé	tvoří
zákony	s	vědomím	této	lidské	slabosti,	epistemokracií.

Jedním	z	nejdůležitějších	epistemokratů	v	moderním	myšlení	byl	Michel	de
Montaigne.

Monsieur	de	Montaigne,	epistemokrat
Již	v	osmatřiceti	letech	se	Michel	Eyquem	de	Montaigne	odebral	na

odpočinek	na	své	panství	v	jihozápadní	Francii.	Montaigne	znamená	ve	staré
francouzštině	hora,	a	týž	název	neslo	i	Montaignovo	panství.	Dnes	je	tato	oblast
proslavená	díky	bordeauxským	vínům,	ale	v	Montaignově	době	věnovalo	vínu
duševní	energii	a	intelekt	jen	málo	lidí.	Montaigne	sám	měl	stoické	sklony	a
podobné	cíle	by	jej	stejně	příliš	nelákaly.	Předsevzal	si,	že	napíše	skromnou
sbírku	"pokusů",	tedy	esejů.	Již	samotné	slovo	esej	evokuje	cosi	zkusmého,
spekulativního	a	neurčitého.	Montaignovi	se	dostalo	širokého	klasického



vzdělání	a	chtěl	přemýšlet	o	životě,	smrti,	vzdělání,	poznání	a	některých	nikoli
nezajímavých	biologických	aspektech	lidství	(zajímalo	jej	například,	zda	mají
mrzáci	díky	silnější	cirkulaci	krve	v	pohlavních	orgánech	a	silnější	libido).

Ve	věži,	v	níž	si	zřídil	studovnu,	měl	na	stěnách	před	očima	množství
řeckých	a	latinských	citátů,	valnou	většinou	na	téma	křehkosti	lidského	poznání.
Z	oken	se	prostíral	široký	výhled	na	okolní	vrchy.

Montaigne	deklaroval,	že	píše	o	sobě	samém,	ale	orientace	na	vlastní	osobu
mu	sloužila	především	jako	prostředek	vedení	rozpravy;	nebyl	jako	dnešní
firemní	manažeři,	kteří	píší	vlastní	životopisy,	aby	se	chvástali	svými	poctami	a
úspěchy.	Toužil	především	objevit	nové	věci	o	sobě	samém,	podělit	se	o	ně	se
čtenáři	a	poukázat	na	vlastnosti,	které	bylo	možné	vztáhnout	na	člověka	jako
takového.	Mezi	citáty	v	jeho	studovně	se	nacházela	i	poznámka	římského
básníka	Terentia:	Homo	sum,	humani	a	me	nil	alienum	puto	-	Jsem	člověk,	nic
lidského	mi	není	cizí.

Po	martyriu	moderního	vzdělávacího	procesu	představuje	Montaigne	velmi
osvěžující	čtení,	neboť	dokázal	beze	zbytku	přijmout	lidské	slabosti	a	chápal,	že
žádná	filozofie	nemůže	uspět,	pokud	nevezme	v	úvahu	všechny	hluboce
zakořeněné	nedokonalosti,	omezení	racionality	a	chyby,	jež	nás	činí	lidmi.	Nedá
se	říct,	že	by	předběhl	dobu	-	to	spíše	pozdější	učenci	(kteří	kladli	důraz	na
racionalitu)	dobu	zaspali.

Byl	to	přemýšlivý	a	hloubavý	muž,	k	němuž	inspirace	nepřicházela	v	klidu
pracovny,	nýbrž	při	projížďkách	na	koni.	Vydával	se	na	dlouhé	vyjížďky	a	vracel
se	obtěžkán	myšlenkami.	Nepatřil	k	sorbonnským	akademikům	ani	k
profesionálním	literátům.	Byl	to	především	-	než	se	stáhl	do	ústraní,	aby	se
věnoval	přemítání	o	svém	životě	a	obsahu	vlastních	vědomostí	-	člověk	praxe:
radní,	obchodník	a	starosta	Bordeaux.	Byl	však	také	antidogmatik:	okouzlující
skeptik,	omylný,	rezervovaný,	zaujatý	a	tázavý	autor,	který	chtěl	být	především
člověkem	v	antickém	smyslu.	Kdyby	se	byl	narodil	do	jiné	doby,	byl	by	jistě
empirickým	skeptikem	-	měl	obdobné	sklony	jako	vyznavači	pyrrhónské	skepse
a	podobně	jako	Sextus	Empiricus	smýšlel	antidogmaticky,	což	se	projevovalo
zejména	v	tom,	že	si	uvědomoval	nutnost	zdrženlivosti	v	úsudku.

Epistemokracie
Každý	máme	představu	nějaké	utopie.	Pro	mnohé	z	nás	je	to	rovnost,

všeobecná	spravedlnost,	osvobození	od	útlaku	či	od	práce	(některým	by	stačilo,
kdyby	nebyli	ve	vlaku	obtěžováni	ustavičně	telefonujícími	právníky).	Mou
vlastní	utopií	je	epistemokracie:	společnost,	v	níž	je	každý	vlivnější	člověk
epistemokrat,	a	kde	epistemokraté	dokážou	vyhrávat	volby.	Taková	společnost
by	nebyla	řízena	na	základě	vědomí	znalosti,	nýbrž	neznalosti.	Přiznáním	vlastní



omylnosti	si	však	člověk	bohužel	autoritu	nezíská.	Lidé	potřebují	být	omráčeni
poznáním	-	jsme	předurčeni,	abychom	následovali	vůdčí	jedince,	kteří	nás
dokážou	sjednotit,	protože	být	členem	skupiny	je	výhodnější	než	existovat
izolovaně.	Je	prospěšnější	vydat	se	špatným	směrem	společně	než	jít	tím
správným	osamocen.	Ti,	kdo	místo	hloubavého	a	moudrého	člověka	následovali
asertivního	hlupáka,	nám	bohužel	předali	část	ze	svých	genů.	Sociální	patologie
to	potvrzuje:	psychopati	přitahují	stoupence.

Čas	od	času	se	nicméně	setkáte	s	lidmi,	kteří	jsou	intelektuálně	natolik	na
výši,	že	dokážou	svůj	názor	bez	rozpaků	přehodnotit.

Všimněte	si	zde	následující	asymetrie,	pro	"černé	labutě"	typické.	Věřím,	že
některými	věcmi	si	můžeme	-	a	měli	bychom	-	být	naprosto	jisti.	Vyvrácení	lze
důvěřovat	více	než	potvrzení.	Karl	Popper	býval	obviňován,	že	píše	agresivně	a
sebevědomě	a	přitom	zdůrazňuje	potřebu	pochybovat	o	sobě	samém	(ti,	kdo
nerozumějí	logice	skeptického	empirismu,	občas	viní	z	téhož	i	mne).	Naštěstí
jsme	se	od	Montaignových	časů	o	tom,	jak	provozovat	skeptický	empirismus	v
praxi,	již	leccos	naučili.	Díky	zmíněné	asymetrii	si	můžete	být	jisti	tím,	co	je
chybné,	ne	už	však	tím,	co	považujete	za	pravdivé.	Poppera	se	jednou	zeptali,
jestli	je	možné	"falzifikovat	falzifikaci"	(jinak	řečeno,	lze-li	se	ke	skepticismu
stavět	skepticky).	Odpověděl,	že	studenty	vyhazuje	z	přednášek	i	kvůli	daleko
inteligentnějším	otázkám.	Sir	Karl	si	nebral	servítky.

MINULOST	A	BUDOUCNOST	MINULOSTI

Některé	pravdy	dokážou	objevit	jen	děti	-	dospělé	a	nefilozofy	pohltí
malichernosti	praktického	života;	musejí	se	zabývat	"vážnými	problémy",	a	tak
ve	jménu	zdánlivě	podstatnějších	otázek	na	tyto	dávné	postřehy	zapomenou.
Jedna	z	těchto	pravd	se	týká	skutečnosti,	že	v	textuře	a	kvalitě	minulosti	a
budoucnosti	existuje	výraznější	rozdíl.	Protože	jsem	jej	studoval	celý	život,
rozumím	mu	lépe	než	v	dětství,	ale	už	jej	nedokážu	vnímat	tak	živě.

Budoucnost,	jež	se	"podobá"	minulosti,	si	lze	představit	pouze	tak,	že	ji
vidíme	jako	její	přímou	projekci,	a	je	tedy	předvídatelná.	Tak,	jako	přesně	víte,
kde	jste	se	narodili,	budete	stejně	jistě	vědět,	kde	zemřete.	Představit	si
budoucnost	prosycenou	nahodilostí,	a	nikoliv	jen	jako	deterministické
prodloužení	našeho	vnímání	minulosti	je	duševní	operací,	jíž	nejsme	schopni.
Nahodilost	je	příliš	mlhavá,	než	aby	byla	kategorií	sama	o	sobě.	Mezi	minulostí
a	budoucností	existuje	asymetrie,	která	je	však	příliš	subtilní	na	to,	abychom	ji
sami	od	sebe	chápali.

Prvním	z	následků	této	asymetrie	je	skutečnost,	že	se	ve	svém	přemítání	o
minulosti	a	budoucnosti	nepoučíme	ze	vztahu	mezi	minulostí	a	minulostí,	která



jí	předcházela.	Narážíme	tu	na	jakousi	slepou	skvrnu:	přemýšlíme-li	o	zítřku,
nevycházíme	z	toho,	co	jsme	si	předevčírem	mysleli	o	včerejšku.

V	důsledku	tohoto	introspektivního	omylu	se	nedokážeme	poučit	o	rozdílech
v	našich	předchozích	předpovědích	a	tím,	co	se	poté	opravdu	dělo.	Uvažujeme-li
o	zítřku,	představíme	si	jej	zkrátka	jako	další	včerejšek.

Tato	slepá	skvrna	se	projevuje	i	jinak.	Zajdete-li	do	zoo,	uvidíte	tam	šťastné
a	společensky	vytížené	rodinky	našich	opičích	příbuzných.	Spatříte	rovněž
množství	návštěvníků,	kteří	se	této	karikatuře	lidí	představované	nižšími	primáty
budou	smát.	Představte	si	nyní,	že	patříte	k	jistému	ještě	vyššímu	živočišnému
druhu	(řekněme,	že	jej	zastupuje	"skutečný"	filozof,	tedy	člověk	opravdu
moudrý),	daleko	sofistikovanějšímu	než	primáti	rodu	Homo.	Nepochybně	se	pak
budete	smát	těm,	kdo	se	smějí	zmíněným	nižším	primátům.	Lidem,	kterým	opice
skýtají	takové	pobavení,	očividně	nepřijde	na	mysl	představa	někoho,	kdo	by	se
díval	týmž	způsobem	na	ně	samé	-	pokud	by	se	tak	stalo,	vyvolala	by	v	nich
sebelítost.

Už	by	se	nesmáli.
Stejným	způsobem	nás	jistý	prvek	v	mechanismu,	kterým	se	lidská	mysl	učí

z	minulosti,	nutí	věřit	v	definitivní	řešení	-	a	přitom	nebrat	v	úvahu,	že	v	totéž
věřili	i	naši	předchůdci.	Smějeme	se	ostatním	a	neuvědomujeme	si,	že	zakrátko
bude	mít	kdosi	jiný	důvod	smát	se	zase	nám.	Podobné	prozření	by	s	sebou	neslo
nutnost	rekurzivního	myšlení,	tedy	jakéhosi	myšlení	druhého	stupně,	o	němž
jsem	se	zmínil	v	Prologu;	příliš	v	něm	nevynikáme.

Tento	mentální	blok	ve	vztahu	k	budoucnosti	psychologové	dosud
neprozkoumali	a	nepojmenovali,	ale	vypadá	to,	že	se	podobá	autismu.	Někteří
autisté	mohou	dosahovat	vysoké	matematické	a	technické	inteligence.	V
sociálních	dovednostech	naopak	strádají,	ale	jádro	jejich	problémů	leží	jinde:
nedokážou	se	vcítit	do	situace	druhého,	pohlédnout	na	svět	očima	jiných	osob.
Vnímají	je	jako	neživé	objekty,	jako	stroje,	jež	se	řídí	jasnými	pravidly.
Nezvládají	jednoduché	duševní	operace	typu	"on	o	mně	ví,	že	nevím,	že	to	vím",
a	právě	tato	neschopnost	omezuje	jejich	sociální	dovednosti.	(Pozoruhodné	je,	že
nezávisle	na	své	"inteligenci"	také	nejsou	schopni	chápat	neurčitost.)

Stejně	jako	říkáme	autismu	"slepota	mysli",	mohli	bychom	popsanou
neschopnost	myslet	dynamicky	a	pohlédnout	na	sebe	samé	očima	budoucího
pozorovatele	popsat	jako	"slepotu	vůči	budoucnosti".

Předpověď,	chybná	předpověď	a	štěstí
Ve	snaze	najít	informace	o	případném	výzkumu	této	"slepoty	vůči

budoucnosti"	jsem	prošel	literaturu	z	oblasti	kognitivní	vědy,	ale	bezvýsledně.	V
literatuře	na	téma	lidského	štěstí	jsem	však	narazil	na	rozbor	chronické	chyby	při



předpovídání,	která	nám	pomáhá	cítit	se	šťastněji.
Působí	následovně.	Chystáte	se	pořídit	si	nové	auto.	Bezpochyby	vám	změní

život,	pozvedne	vaše	postavení	a	každodenní	dojíždění	do	práce	se	vám	stane
opravdovým	zážitkem.	Vůz	je	tak	tichý,	že	jen	stěží	poznáte,	kdy	motor	běží,	a
Rachmaninovova	nokturna	můžete	poslouchat	i	během	jízdy	po	dálnici.

Jistě	vám	přinese	nesmírné	a	trvalé	potěšení.	Pokaždé	když	vás	lidé	uvidí,
pomyslí	si:	"Ten	má	ale	úžasné	auto."	Zapomínáte	ovšem,	že	když	jste	si
pořizovali	auto	naposledy,	jeho	koupi	provázela	tatáž	očekávání.	Nepočítáte	s
tím,	že	efekt	nového	vozu	nakonec	vyprchá	a	vaše	spokojenost	se	stejně	jako
tenkrát	navrátí	k	výchozímu	stavu.	Pár	týdnů	poté,	co	s	ním	odjedete	z	prodejny,
se	bude	váš	nový	vůz	zdát	všední	a	nudný.	Kdybyste	to	byli	tušili,	nejspíš	byste
jej	vůbec	nekupovali.

Chystáte	se	dopustit	téže	prognostické	chyby	jako	v	minulosti.	A	přitom	by
stačilo	tak	málo	-	jen	trocha	sebereflexe.

Psychologové	tento	typ	chybné	předpovědi	studovali	jak	u	událostí
žádoucích,	tak	u	těch	nepříjemných.	V	životě	přeceňujeme	dopady	obou.	Vypadá
to,	že	nás	k	tomu	nutí	jistá	psychologická	okolnost.	Danny	Kahneman	jí	říká
"očekávaná	užitečnost",	Dan	Gilbert	zase	"afektivní	předpověď".	Její	podstata
neleží	ani	tak	v	chybném	předvídání	budoucnosti	jako	spíše	v	tom,	že	se
nedokážeme	zpětně	poučit	z	dosavadní	zkušenosti.	Lze	doložit,	že	v	této	naší
neschopnosti	hraje	významnou	roli	psychický	blok	a	zkreslené	vnímání.

Hrubě	přeceňujeme	trvání	dopadu	smolných	událostí.	Obáváme	se,	že	ztráta
majetku	či	současného	postavení	pro	nás	bude	pohromou,	ale	většinou	se
mýlíme.	Je	pravděpodobnější,	že	se	všemu	dokážeme	přizpůsobit,	tak	jako	jsme
to	dokázali,	když	se	na	nás	smůla	nalepila	posledně.	Důsledky	snad	budou
citelné,	ale	nejspíš	ne	tak	bolestné,	jak	očekáváme.	Podobná	mylná	předpověď
může	mít	svůj	smysl:	motivuje	nás	k	důležitým	činům	(například	koupi	nového
auta	či	zbohatnutí)	a	brání	nám	riskovat,	když	to	není	nezbytně	nutné.	A	je	i
součástí	obecnějšího	problému:	to,	že	občas	obelháváme	sami	sebe,	je	zkrátka
lidské.	Podle	Triversovy	teorie	sebeklamu	si	tím	dopomáháme	k	lepšímu
naladění	vůči	budoucnosti.

Mimo	svou	přirozenou	doménu	však	není	sebeklam	žádoucí.	Někdy	nám
brání	ve	zbytečném	riskování,	ale	jak	jsme	si	ukázali	v	šesté	kapitole,	obvykle
nepokrývá	spektrum	moderních	rizik,	kterých	se	nebojíme,	protože	si	je
nedokážeme	živě	představit	-	ať	už	se	týkají	investic,	přírodních	dějů	či	naší
bezpečnosti.

Helenos	a	věštění	minulosti
Podnikáte-li	jako	věštec	a	popisujete	méně	privilegovaným	smrtelníkům



budoucnost,	budou	vás	posuzovat	dle	kvality	vašich	předpovědí.
Helenos	z	Homérovy	Iliady	byl	prorokem	jiného	druhu.	Narodil	se	jako	syn

Priama	a	Hekabé	a	byl	to	nejchytřejší	voják	trojské	armády.	Právě	on	na
mučicím	prkně	prozradil	Achájům,	jak	dobýt	Tróju	(své	vlastní	zajetí	však
zjevně	nepředpověděl).	Jeho	výjimečnost	ale	spočívala	v	něčem	jiném.	Na	rozdíl
od	jiných	věštců	dokázal	neobyčejně	přesně	předvídat	minulost	-	aniž	by	z	ní
znal	jakékoliv	podrobnosti.

Věštil	zpětně.
Náš	problém	spočívá	v	tom,	že	nejenže	neznáme	budoucnost,	ale	nevíme

toho	moc	ani	o	minulosti.
Pokud	chceme	poznat	historii,	naléhavě	potřebujeme	někoho,	jako	byl

Helenos.	Podívejme	se,	jak	toho	dosáhnout.

Tající	kostka	ledu
Vyzkoušejte	následující	myšlenkový	experiment,	který	jsem	si	vypůjčil	od

svých	přátel	Aarona	Browna	a	Paula	Wilmotta:
Proces	č.	1	(tání	kostky	ledu):	Představte	si	kostku	ledu	a	to,	jak	se	během

přibližně	dvou	hodin,	které	s	přáteli	prosedíte	nad	kartami,	rozpustí.	Pokuste	se
odhadnout	tvar	vzniklé	loužičky.

Proces	č.	2	(kde	se	tady	vzala	ta	louže?):	Nyní	se	zaměřte	na	loužičku	na
podlaze	a	pokuste	se	v	duchu	rekonstruovat	tvar	ledového	tělesa,	kterým	předtím
mohla	být.	Uvědomte	si	přitom,	že	loužička	může	být	i	zcela	jiného	původu.

Druhý	proces	je	obtížnější.	Helenos	tedy	musel	být	opravdu	schopný	muž.
Rozdíl	mezi	oběma	procesy	spočívá	v	následujícím.	Máte-li	k	dispozici

správné	modely	(plus	nějaký	ten	čas	a	nic	lepšího	na	práci),	dokážete	velmi
přesně	předpovědět,	jak	kostka	ledu	roztaje	-	jde	o	nijak	zvlášť	složitý	výpočet,
rozhodně	jednodušší	než	v	případě	kulečníkových	koulí.	Postupujete-li	však
směrem	od	loužičky	zpět,	lze	si	představit	bezpočet	ledových	těles,	pokud	vůbec
nějaké	existovalo.

První	směr,	tedy	od	kostky	ledu	k	loužičce,	nazýváme	proces	dopředný.
Druhý	směr,	tedy	zpětný	proces,	je	mnohem	komplikovanější.	První	užívá
především	fyzika	a	technika,	druhý	je	pak	jádrem	neopakovatelných	a
neexperimentálních	historických	přístupů.

Lze	říct,	že	zpětné	konstrukci	historie	brání	stejná	omezení	jako	zpětnému
"odsmažení"	vajíčka.

Složitost	celého	problému	nyní	mírně	zvyšme	tím,	že	budeme	předpokládat
nelinearitu.	Vzpomeňme	si	na	úryvek	z	předchozí	kapitoly	týkající	se	Lorenzova
objevu	a	na	takzvaný	"efekt	motýlích	křídel".	Jak	jsme	viděli,	malé	změny	na
vstupu	komplexního	systému	mohou	vést	v	závislosti	na	velmi	specifických



podmínkách	k	výrazným	a	nenáhodným	výsledkům.	Jediný	motýl,	který	zamává
v	Novém	Dillí	křídly,	může	být	jednoznačnou	příčinou	hurikánu	v	Severní
Karolíně,	ačkoliv	ten	může	nastat	až	o	pár	let	později.	Jste-li	však	v	pozici
pozorovatele	hurikánu	v	Severní	Karolíně	,	lze	pochybovat	o	tom,	že	dokážete
jeho	přímou	příčinu	jakkoliv	rozpoznat:	podobných	maličkostí,	jako	je
třepotající	se	motýl	v	Timbuktu	či	čenichající	dingo	v	Austrálii,	které	mohly
hurikán	způsobit,	jsou	miliardy	miliard.	Proces	směřující	od	motýla	k	hurikánu
je	mnohem	jednodušší	než	ten	opačný,	od	hurikánu	k	potenciálnímu	motýlu.

V	obecném	povědomí	však	bývají	katastrofálně	často	zaměňovány.	Zmíněná
metafora	zamotala	hlavu	minimálně	jednomu	filmaři.	Snímek	Laurenta	Firoda
Tlukot	motýlích	křídel	(Le	battement	d'ailes	du	papillon)	nás	vybízí,	abychom	se
soustředili	na	maličkosti,	které	nám	dokážou	změnit	život.	Jelikož	nás	nepatrné
události	(kupříkladu	okvětní	lístek	snášející	se	na	zem,	který	upoutá	naši
pozornost)	mohou	dovést	i	k	tomu,	že	si	za	životního	partnera	zvolíme	toho	a
nikoliv	jiného	člověka,	měli	bychom	se	zaměřit	právě	na	ně.	Tvůrci	filmu	ani
kritika	si	však	bohužel	nepovšimli,	že	tu	přichází	ke	slovu	zpětný	proces;	během
jediného	dne	nás	podobných	maličkostí	potkají	biliony	a	prozkoumat	je	všechny
opravdu	není	v	našich	silách.

Ještě	jednou	o	neúplné	informaci
S	pomocí	tabulkového	procesoru	můžeme	vytvořit	náhodnou	sekvenci	čísel,

posloupnost	bodů,	jíž	říkáme	historie.	Jak?	Pomocí	počítačového	programu
vycházejícího	z	velmi	komplikované	nelineární	rovnice,	která	produkuje	čísla,
jež	se	zdají	náhodná.	Přesto	jde	o	proces	v	jádru	jednoduchý:	znáte-li	rovnici,
dokážete	předpovědět	výslednou	sekvenci.	Pro	člověka	je	však	prakticky
nemožné	rovnici	na	základě	výstupních	čísel	zpětně	zkonstruovat	a	předpovědět
tak	další	sekvence.	Mluvíme	přitom	jen	o	jednoduchém	jednovláknovém
programu	(zvaném	tent	map),	který	vytváří	pouze	hrstku	datových	bodů,	nikoliv
o	miliardách	souběžných	událostí,	z	nichž	se	skládá	skutečná	historie.	Jinými
slovy,	i	kdyby	snad	historie	sestávala	z	nenáhodných	čísel	podle	jakési	"světové
rovnice",	měli	bychom	ji	-	dokud	se	zpětné	zkonstruování	takové	rovnice	zdá	být
mimo	lidské	možnosti	-	považovat	za	náhodnou	a	nenazývat	ji	"deterministický
chaos".	Historikové	by	se	měli	vyhýbat	teorii	chaosu	a	problémům	zpětných
konstrukcí	a	věnovat	se	pouze	diskusím	o	obecných	vlastnostech	světa	a	limitech
toho,	co	nemohou	poznat.

Tím	se	dostáváme	k	závažnějšímu	problému	dějepisného	řemesla.
Fundamentální	problém	praxe	spočívá	v	tom,	že	zatímco	teoreticky	je	nahodilost
vnitřní	vlastností	systému,	v	praxi	je	to	neúplná	informace,	tedy	to,	co	jsem	v
první	kapitole	pojmenoval	jako	mlhu.



Ti,	kdo	s	nahodilostí	nepřicházejí	do	každodenního	profesionálního	styku,
tento	jemný	rozdíl	nechápou.	Když	na	konferencích	hovořím	o	náhodě	a
neurčitosti,	otravují	mě	filozofové	a	někdy	i	matematici	kvůli	tomu
nejnepodstatnějšímu,	konkrétně	zdali	hovořím	o	"skutečné	nahodilosti"	nebo	o
"deterministickém	chaosu"	převlečeném	za	nahodilost.	Pravý	nahodilý	systém	je
opravdu	nahodilý	a	nemá	předpověditelné	vlastnosti.	Vlastnosti	chaotických
systémů	lze	naopak	předpovědět	do	posledního	detailu,	ale	je	to	obtížné.	Proto
bývá	moje	odpověď	obojaká.

a)	V	praxi	není	mezi	oběma	systémy	funkční	rozdíl,	protože	nejsme	schopni
je	od	sebe	rozlišit	-

rozdíl	je	jen	matematický,	nikoliv	praktický.	Vidím-li	těhotnou	ženu,	pohlaví
jejího	dítěte	je	pro	mě	čistě	náhodná	veličina;	pro	jejího	lékaře	však	nikoliv,
protože	možná	provedl	ultrazvukové	vyšetření.	V	praxi	platí,	že	nahodilost	je	ve
své	podstatě	neúplná	informace.

b)	Sama	skutečnost,	že	se	mě	někdo	ptá	na	něco	podobného,	dokládá,	že
dotyčný	nikdy	nečinil	důležité	rozhodnutí	v	nahodilém	prostředí,	a	proto	si
neuvědomuje,	že	v	praxi	oba	problémy	nelze	rozlišit.

Nahodilost	je	nakonec	vlastně	jen	neznalost.	Svět	je	neprůhledný	a	zdání
klame.

Takzvané	poznání
Ještě	poslední	slovo	k	historii.
Historie	je	jako	muzeum,	kam	se	člověk	může	zajít	podívat	na	depozitář

minulosti	a	ochutnat	kouzlo	starých	časů.	Je	úžasným	zrcadlem,	v	němž	můžeme
spatřit	odrazy	vlastních	vyprávění.	Za	pomoci	analýz	DNA	lze	minulost	i
vystopovat.	Mám	rád	historii	zapsanou	v	knížkách.	Dávné	dějiny	naplňují	mou
touhu	po	vlastním	příběhu,	po	mé	identitě	a	po	propojení	s	mými	(spletitými)
kořeny	ve	východním	Středomoří.

Před	moderními	knihami	dávám	přednost	těm	starším,	třebaže	jsou	méně
přesné.	Z	autorů,	které	jsem	četl	opakovaně	(zaručeným	dokladem	toho,	že	se
vám	nějaký	autor	líbí,	je	to,	že	se	k	němu	vracíte)	mě	napadají	Plútarchos,
Livius,	Suetonius,	Diodóros	Sicilský,	Gibbon,	Carlyle,	Renan	a	Michelet.	Jejich
podání	bezesporu	nedosahují	dnešního	standardu	a	jsou	plná	neověřených
tvrzení	a	mýtů.	S	tím	však	počítám.

Historie	nám	prospívá	vzrušením,	které	provází	její	poznávání,	a	svými
příběhy,	přinejmenším	těmi	neškodnými.	Člověk	by	se	měl	učit	velmi	opatrně.
Nebudeme-li	obezřetní,	nemá	smysl	o	historii	teoretizovat	a	vyvozovat	z	ní
obecná	poznání,	a	nepomůže	nám	ani	s	budoucností.	Může	nám	poskytnout
negativní	svědectví,	jež	je	nedocenitelné,	nádavkem	se	nám	však	dostane	i



spousty	iluzorního	poznání.
To	mě	přivádí	zpátky	k	Ménodotovi,	k	pojednání	o	problému	s	krocanem	a	k

tomu,	jak	se	minulostí	nenechat	ošálit.	Empiričtí	lékaři	se	s	problémem	indukce
vypořádali	tak,	že	historii	znali,	avšak	nevyvozovali	z	ní	teoretické	závěry.
Naučte	se	historii	poznávat,	nasajte	o	ní	vědomostí,	kolik	jen	půjde,	nenechte	se
odradit	tvrzeními	z	druhé	ruky,	ale	nevytvářejte	žádné	kauzální	vztahy	a
nesnažte	se	věci	zpětně	konstruovat	-	a	pokud	už	tak	činíte,	zdržte	se	zásadních
vědeckých	výroků.	Pamatujte,	že	empiričtí	skeptikové	respektovali	zvyky:	byly
pro	ně	výchozím	stavem	a	základem	k	jednání,	ale	ničím	víc.	Tento	jednoduchý
přístup	k	minulosti	nazývali	epilogismus.{46}

Většina	historiků	je	však	opačného	názoru.	Za	reprezentativní	sebereflexi
jejich	profese	lze	považovat	knihu	Co	jsou	dějiny?	(What	Is	History?)	Edwarda
Halleta	Carra.	Přistihnete	ho	v	ní,	jak	se	především	věnuje	nepokrytému	hledání
příčin.	Ale	nahlédnout	pod	ruku	můžeme	i	větším	autoritám.

Hérodotos,	považovaný	za	otce	historické	disciplíny,	definoval	svůj	cíl	na
počátku	vlastního	díla	takto:	aby	se	zachovala	sláva	velikých	a	podivuhodných
činů,	které	dokázali	jednak	Řekové,	jednak	barbaři,	a	konečně,	proč	(zvýraznění
moje)	mezi	sebou	Řekové	i	barbaři	vedli	války.

Stejný	přístup	najdeme	i	u	všech	dalších	teoretiků	dějin,	ať	už	jde	o	Ibn
Chaldúna,	Marxe	nebo	Hegela.	Čím	víc	se	budeme	snažit	pokládat	historii	za
cosi	víc	než	jen	soubor	líčení,	která	nám	mají	přinést	požitek	a	o	nichž	bychom
neměli	příliš	teoretizovat,	tím	větší	potíže	nás	čekají.	Jsme	již	nevyléčitelně
postiženi	klamem	narativity?	{47}

Na	generaci	skeptických	a	empirických	historiků,	schopných	pochopit	rozdíl
mezi	dopředným	a	zpětným	procesem,	si	pravděpodobně	musíme	ještě	počkat.

Tak	jako	Popper	kritizoval	historiky	za	výroky	týkající	se	budoucnosti,
předvedli	jsme	si	nyní	slabiny	historického	přístupu	v	poznání	minulosti.

Poté	co	se	završila	naše	úvaha	o	slepotě	vůči	budoucnosti	(a	minulosti),
podívejme	se,	k	jakým	krokům	by	nás	měla	vést.	Některé	z	nich	jsou	neobyčejně
praktické	a	odhalíme	je	v	následující	kapitole.

Kapitola	třináctá:	MALÍŘ	APELLÉS	ANEB	CO
DĚLAT,	NELZE-LI	PŘEDPOVÍDAT{48}

Za	rady	si	nechte	platit	-	Můj	skromný	názor	-	Nikdo	nic	neví,	ale	aspoň	o
tom	ví	-	Choďte	na	večírky



RADY	JSOU	VELMI	LACINÉ

Napěchovat	vlastní	text	citacemi	významných	myslitelů	není	příliš
chvályhodný	zvyk	-	pokud	si	z	nich	ovšem	nechcete	střílet	nebo	je	použít	jako
historický	odkaz.	Takové	citáty	sice	"dávají	smysl",	ale	chytře	znějící	maximy
bývají	vodou	na	mlýn	lidské	naivity	a	ne	vždy	obstojí	v	empirických	testech.
Následující	citát	od	slavného	filozofa	Bertranda	Russella	uvádím	právě	proto,	že
s	ním	nesouhlasím.

Dožadovat	se	určitosti	je	pro	člověka	zcela	přirozené,	ale	přesto	jde	o
intelektuální	vadu.	Je-li	venku	pod	mrakem	a	vy	vezmete	děti	na	piknik,	na
otázku,	jestli	bude	pršet	nebo	bude	hezky,	budou	chtít	slyšet	jednoznačnou

odpověď,	a	pokud	ji	nebudete	schopni	s	jistotou	poskytnout,	budou	zklamané.
(...)

Dokud	se	v	případech,	kdy	postrádají	důkazy,	lidé	nenaučí	[zvýraznění	moje]
zdrženlivosti	v	úsudku,	svedou	je	na	scestí	namyšlení	a	sebejistí	proroci.	(...)
Jakékoliv	ctnosti	se	lze	naučit	s	pomocí	náležité	disciplíny,	a	pro	zdrženlivost	v

úsudku	je	ideální	disciplínou	filozofie.

To,	že	nesouhlasím,	vás	možná	překvapí.	Těžko	odporovat	tvrzení,	že
dožadovat	se	určitosti	je	intelektuálním	přešlapem.	Těžko	nesouhlasit	i	s	tím,	že
sebejistí	proroci	nás	mohou	zavést	nežádoucím	směrem.	Velkému	filozofovi	si
však	dovolím	oponovat	v	následujícím:	nevěřím,	že	nám	filozofické	"návody"
nabízejí	v	dané	věci	reálnou	pomoc.	Nemyslím	si	také,	že	ctnostem	se	dá
jakkoliv	snadno	naučit,	a	ani	nikoho	nevybízím,	aby	si	dělal	kvůli	zdrženlivosti	v
úsudku	nějaké	násilí.	Proč?	Protože	s	lidmi	musíme	zkrátka	jednat	jako	s	lidmi.
Zdržet	se	úsudku	se	dost	dobře	nelze	naučit;	je	totiž	obsažen	již	v	samotném
způsobu,	jakým	vnímáme	svět	kolem	nás.	Nevidíme	"strom",	nýbrž	strom	krásný
nebo	ošklivý.	Bez	opravdu	mimořádného	úsilí	je	prakticky	nemožné	si	tyto
drobné	soudy,	jež	s	vnímanými	předměty	spojujeme,	odmyslet.	Stejně
nemyslitelné	je	uchovat	si	v	paměti	beze	stínu	předsudku	kteroukoliv	situaci,	jíž
jsme	byli	svědky.	Nejspíš	se	musíme	smířit	s	tím,	že	cosi	v	naší	povaze	nás	nutí
tomu	či	onomu	věřit.

Už	od	Aristotelových	časů	nám	filozofové	říkají,	že	jsme	hloubavý	živočišný
druh,	který	se	učí	prostřednictvím	logického	myšlení.	Chvíli	trvalo,	než	jsme
přišli	na	to,	že	přestože	vskutku	přemýšlíme,	daleko	častěji	si	jen	vymýšlíme
příběhy,	jimiž	se	snažíme	vytvořit	si	iluzi	porozumění	minulému	a	osvětlit	své



činy.	Ve	chvíli,	kdy	jsme	na	toto	filozofické	poučení	začali	zapomínat,	přišlo
osvícenství	a	znovu	nám	je	vtlouklo	do	hlavy.

Osobně	bych	dal	přednost	tomu,	zařadit	člověka	o	něco	níže	-	jistě	nad
zvířecí	říši,	ale	ne	tak	docela	na	úroveň	bytosti	téměř	olympské,	schopné	vstřebat
filozofické	poznatky	a	jednat	ve	shodě	s	nimi.	Pokud	by	byla	filozofie	opravdu
natolik	účinná,	mohli	bychom	doufat,	že	rady	ze	svépomocných	motivačních
knížek,	jaké	najdeme	v	každém	knihkupectví,	poskytnou	našim	trpícím	duším
aspoň	trochu	útěchy.	Pravda	je	však	jiná.	Když	se	trápíme,	zapomínáme
filozofovat.

Oddíl	zabývající	se	předpovídáním	zakončíme	dvojím	poučením:	jedno
(vztahující	se	k	maličkostem)	bude	poměrně	stručné,	druhé	(jež	se	týká	velkých
a	důležitých	rozhodnutí)	o	něco	rozsáhlejší.

Kdy	být	pošetilý
Poučení	týkající	se	maličkostí	zní:	buďte	lidmi!	Smiřte	se	s	tím,	že	to	v	praxi

znamená	také	nějakou	tu	trochu	epistemické	arogance.	Nestyďte	se	za	to.
Nesnažte	se	pokaždé	zdržet	úsudku	-	názory	patří	k	životu.	Nepokoušejte	se	za
každou	cenu	vyhnout	jakékoli	předpovědi	-	ano,	ani	po	této	filipice	proti
předpovídání	vás	nenabádám	k	tomu,	abyste	se	pošetilosti	vzdali	bezezbytku.
Schovejte	si	ji	však	pro	ty	pravé	chvíle.	{49}

Doporučuji	pouze	vyhýbat	se	závislosti	na	velkých	a	škodlivých	prognózách
-	nic	víc.	Vyvarujte	se	zásadních	témat,	která	vám	mohou	v	budoucnu	uškodit:
nechte	se	obelhávat	jen	v	maličkostech	a	ne,	když	o	něco	jde.	Neposlouchejte
ekonomické	a	politické	prognostiky	(jsou	pouhými	baviči),	ale	ohledně	příštího
pikniku	si	klidně	zaprorokujte,	ba	co	víc,	na	své	předpovědi	trvejte.	Vládní
prognózu	stavu	sociálního	pojištění	v	roce	2040	ale	rozhodně	ignorujte.

Naučte	se	hodnotit	různá	přesvědčení	nikoliv	na	základě	jejich	věrohodnosti,
ale	podle	toho,	kolik	mohou	napáchat	škody.

Buďte	připraveni
Nebylo	by	divu,	kdyby	se	čtenáře	nad	těmito	úvahami	o	úskalích	pohledů	do

budoucna	zmocnila	jistá	tíseň	a	pochyby	nad	tím,	co	si	v	takové	situaci	počít.
Rozloučíte-li	se	však	s	představou	absolutní	předpověditelnosti	toho,	co	má
nastat,	zbývá	toho	stále	dost,	pokud	si	budete	i	nadále	uvědomovat	příslušné
limity.	Skutečnost,	že	nemůžete	předpovídat,	neznamená,	že	nemůžete	z
nepředvídatelnosti	těžit.

Sečteno	a	podtrženo:	buďte	připraveni!	Úzkoprsá	predikce	působí	jako	lék	či
analgetikum.	Mějte	na	paměti,	že	magická	čísla	otupují.	Připravte	se	na	všechny
případné	možnosti.



IDEA	POZITIVNÍ	NÁHODNÉ	UDÁLOSTI

Vzpomeňme	si	na	řeckou	školu	empirické	medicíny.	Její	příslušníci	se
domnívali,	že	k	lékařským	diagnózám	je	třeba	přistupovat	otevřeně,	a	dát	tak
prostor	štěstí.	Pacienta	může	šťastnou	náhodou	uzdravit	například	určitý	typ
stravy,	který	pak	bude	možné	použit	k	léčbě	dalších	osob	trpících	stejnou
chorobou.

Hlavní	metodou	odhalování	nových	léčebných	metod	byla	pozitivní	náhodná
událost	(jakou	se	v	naší	době	stal	například	objev	vedlejších	účinků	jistého	léku
proti	vysokému	krevnímu	tlaku,	které	nás	pak	dovedly	k	Viagře).	Totéž	lze
zobecnit	i	pro	život	jako	takový:	snažte	se	jít	neplánovaným	šťastným	událostem
co	nejvíce	naproti.

Sextus	Empiricus	zmiňuje	příběh	malíře	Apella,	který	ztvárňoval	koně	a
pokoušel	se	zachytit	pěnu	u	jeho	tlamy.	Po	několika	neúspěšných	pokusech	své
úsilí	vzdal,	ve	vzteku	sebral	houbu,	jíž	čistil	štětce,	a	mrštil	ji	na	obraz.	Houba
zanechala	dokonalý	obraz	pěny	přesně	tam,	kde	ji	chtěl	Apellés	mít.

Využít	metody	pokusu	a	omylu	vyžaduje	značný	počet	pokusů.	Obraz	světa,
který	postrádá	velký	plán	a	pohybuje	se	vpřed	prostřednictvím	malých,
postupných	a	náhodných	změn,	ve	své	knize	Slepý	hodinář	brilantně	podal
Richard	Dawkins.	Mám	k	tomu	drobnou	výhradu,	ale	ta	na	podstatě	věci	příliš
nemění:	svět	se	ve	skutečnosti	proměňuje	prostřednictvím	velkých	postupných	a
náhodných	změn.

Přijmout	za	svou	metodu	pokusu	a	omylu	a	s	ní	související	skutečnost,	že	se
v	životě	nevyhneme	řadám	drobných	selhání,	nám	nepochybně	působí	jisté
mentální	a	psychologické	potíže.	Můj	kolega	Mark	Spitznagel	chápal,	že	lidé	se
neúspěchu	podvědomě	brání,	a	měl	k	tomu	rčení:	"Potřebujete	začít	milovat
prohry."	Právě	proto	jsem	se	osobně	cítil	v	Americe	okamžitě	doma:	americká
kultura	povzbuzuje	člověka	i	k	tomu,	aby	se	nebál	selhat,	zatímco	evropská	či
asijská	vnímá	porážku	jako	cejch.	Podstupovat	ona	drobná	rizika	za	celý	zbytek
světa	je	jakousi	americkou	specialitou,	což	vysvětluje	i	neúměrně	vysoký	podíl
Ameriky	na	nejrůznějších	inovacích.	Jakmile	jednou	vzniknou,	konkrétní	idea
nebo	produkt	jsou	tam	dovedeny	k	dokonalosti.

Volatilita	a	rizika	"černých	labutí"
Protože	se	lidé	za	své	ztráty	často	stydí,	volí	strategie,	jež	vedou	k	velmi

nízké	volatilitě,	ale	nesou	s	sebou	riziko	obrovského	krachu	-	cosi	jako	již	výše
zmíněné	sbírání	haléřů	před	parním	válcem.



V	japonské	kultuře,	která	je	nahodilosti	zcela	nepřizpůsobená	a	odmítá
připustit,	že	za	špatnými	výsledky	může	stát	jen	smůla,	mohou	člověku	ztráty
závažně	poskvrnit	pověst.	Volatilitu	lidé	zkrátka	nesnášejí,	a	preferují	tedy
strategie	s	rizikem	krachu,	což	pak	může	vést	až	k	sebevraždě	vyvolané	vysokou
finanční	ztrátou.

Balancování	mezi	rizikem	a	volatilitou	se	může	projevovat	také	na	zdánlivě
stabilních	kariérách,	jako	byla	například	práce	v	IBM	do	začátku	devadesátých
let.	Je-li	takový	zaměstnanec	propuštěn,	už	se	nehodí	k	ničemu	jinému.	Totéž
platí	pro	pracovníky	v	hájených	průmyslových	oborech.	Konzultant	naproti	tomu
může	mít	díky	nestabilním	výdělkům	klientů	velmi	pohyblivé	příjmy,	ale	riziko,
že	bude	hladovět,	je	nižší,	protože	jeho	dovednosti	kopírují	poptávku	-	fluctuat
nec	mergitur	(kolísá,	ale	nepotopí	se).

Podobně	i	zdánlivě	stabilní	diktatura,	například	v	Sýrii	či	Saúdské	Arábii,
čelí	většímu	riziku	chaosu	než	například	Itálie,	která	se	zmítá	v	politických
krizích	již	od	konce	druhé	světové	války.	Podstatu	tohoto	problému	jsem	si
uvědomil	při	sledování	dění	ve	finančním	průmyslu,	kde	"konzervativní"	bankéři
sedí	na	soudku	s	dynamitem	a	obelhávají	sami	sebe,	protože	se	jim	jejich
operace	jeví	jako	fádní	a	bez	špetky	volatility.

Strategie	činky
Pokusím	se	zde	zobecnit	a	vztáhnout	na	reálný	život	"strategii	činky",	kterou

jsem	používal	jako	trader.
Funguje	následovně.	Víte-li,	že	jste	náchylní	k	chybným	předpovědím,	a

přijmete-li	fakt,	že	většina	"vzorců	pro	výpočet	tržních	rizik"	je	kvůli	"černým
labutím"	vadná,	vaší	strategií	by	se	místo	konzervativismu	a	mírné	agresivity
měl	stát	ten	nejsilnější	možný	hyperkonzervativismus	kombinovaný	s
hyperagresivitou.	Namísto	"středně	rizikových	investic"	(jak	víte,	že	jsou	středně
rizikové?	od	expertů,	kterým	jde	o	akademickou	definitivu?)	tedy	vložíte	část
(řekněme	85-90	%)	prostředků	do	extrémně	bezpečných	finančních	nástrojů,
jako	jsou	krátkodobé	státní	dluhopisy	-	ten	nejbezpečnější	typ	finančních
nástrojů,	jaký	se	dá	na	této	planetě	najít.	Zbývajících	10-15	%	si	pak	ponecháte
pro	silně	spekulativní	sázky	s	co	nejvyšším	pákovým	efektem	(například	opce),
nejlépe	pro	spekulativní	portfolio.	{50}	Pokud	to	uděláte,	nejste	již	závislí	na
chybách	v	řízení	tržních	rizik;	vaši	skrýš	pod	podlahou	v	podobě	rezervy	v	těch
nejbezpečnějších	dostupných	investicích	nemůže	zasáhnout	žádná	"černá	labuť".
Podle	stejné	logiky	si	můžete	také	zřídit	spekulativní	portfolio	a	pojistit	je	proti
ztrátám,	pokud	přesáhnou	dejme	tomu	patnáct	procent.	Tím	osekáte
nespočitatelná	rizika,	která	by	vám	mohla	ublížit.	Místo	středního	rizika	pak
máte	z	jedné	strany	riziko	nulové	a	z	druhé	vysoké.	Z	celkového	pohledu	tedy



riskujete	průměrně,	ale	zároveň	dáváte	prostor	"černé	labuti"	pozitivního	typu.
Technicky	tomu	můžeme	říkat	"konvexní"

kombinace.	Podívejme	se,	jak	ji	zavést	do	všech	ostatních	aspektů	života.

"Nikdo	nic	neví"
Legendární	scenárista	William	Goldman	kdysi	v	souvislosti	s	předpovědí

finanční	úspěšnosti	filmů	údajně	vyštěkl:	"Nikdo	nic	neví!"	Čtenář	by	si	mohl
položit	otázku,	jak	mohl	někdo	tak	úspěšný	jako	Goldman	vědět,	jak	si	počínat,
aniž	by	vycházel	z	jistých	prognóz.	Odpověď	staví	běžně	vnímanou	logiku
filmového	průmyslu	na	hlavu.	Goldman	chápal,	že	nemůže	předvídat	jednotlivé
specifické	události,	ale	zároveň	si	dobře	uvědomoval,	že	z	těch
nepředvídatelných	-	jako	je	filmový	hit	-	lze	náramně	vytěžit.

Druhé	poučení	tedy	bude	ještě	důraznější:	problematičnost	prognóz	a
epistemickou	aroganci	lze	obrátit	v	náš	prospěch.	Po	pravdě	řečeno,	mám
podezření,	že	nejúspěšnější	podnikatelé	jsou	právě	ti,	kteří	vědí,	jak	předem
danou	nepředvídatelnost	obejít	nebo	jí	dokonce	využít.

Vzpomeňme	si	na	výše	zmíněnou	biotechnologickou	firmu,	jejíž	manažeři
chápali,	že	základem	výzkumu	je	neznámé	neznámo.	A	podívejme	se,	jak	z	něj
dokázali	vytěžit	"bokovky",	jakési	výherní	losy,	k	nimž	můžeme	přijít	bezplatně.

Jde	o	poměrně	prosté	triky.	Povšimněme	si	ale,	že	čím	jsou	prostší,	tím	jsou
zároveň	účinnější.

a	)	Nejdříve	si	rozdělte	eventuality	na	pozitivní	a	negativní.	Naučte	se
rozlišovat	mezi	lidskými	činnostmi,	kde	nepředvídatelnost	může	být	(nebo	byla)
mimořádně	prospěšná,	a	těmi,	kde	neschopnost	rozumět	budoucnosti	napáchala
škody.	Na	světě	najdeme	jak	pozitivní,	tak	i	negativní	"černé	labutě".

William	Goldman	se	věnoval	filmařině,	tedy	činnosti,	kde	převládají	ty
pozitivní.	Neurčitost	se	v	ní	občas	dobře	zúročí.

Doména	negativních	"černých	labutí"	je	ta,	v	níž	nás	nečekané	události	těžce
zasahují	a	kde	je	bolestně	pocítíme.	Působíte-li	v	armádě,	v	oblasti
protiteroristických	aktivit	nebo	se	zabýváte	pojištěním	proti	živelním	pohromám,
poznáte	"černé	labutě"	pouze	z	jejich	temné	stránky.	A	jak	jsme	viděli	v	sedmé
kapitole,	rovněž	v	bankovnictví	a	poskytování	půjček	pro	vás	budou	nečekané
události	patrně	znamenat	špatnou	zprávu.	Půjčíte-li	někomu	peníze,	v	tom
nejlepším	případě	vám	je	zase	vrátí	-	ale	půjde-li	dlužník	do	konkurzu,	můžete
přijít	o	všechno.	A	jestliže	dosáhne	velkého	finančního	úspěchu,	není	příliš
pravděpodobné,	že	by	vám	nabídl	dodatečnou	dividendu.

Kromě	filmového	průmyslu	patří	k	doméně	pozitivních	"černých	labutí"
rovněž	některé	segmenty	nakladatelského	podnikání,	vědeckého	výzkumu	a
spekulativního	investování.	V	těchto	oborech	přicházíte	zpravidla	o	drobné,	ale



vydělat	můžete	hromadu	peněz.	Na	jedné	vydané	publikaci	nelze	příliš	prodělat
a	naopak,	jakákoliv	kniha	se	může	z	naprosto	nečekaných	důvodů	ujmout.
Možné	negativní	výstupy	nejsou	hrozivé	a	lze	je	dobře	sledovat.	V	případě
knižního	podnikání	má	pochopitelně	věc	jistý	háček	v	tom,	že	nakladatelé	platí
za	knihy	předem	sjednanou	částku,	což	případný	neočekávaný	zisk	omezuje	a
současně	zvyšuje	riziko.	(Zaplatíte-li	autorovi	deset	milionů	dolarů,	může	vás
zasáhnout	"černá	labuť"	v	podobě	knihy,	z	níž	se	nestane	bestseller.)	Podobně	se
to	má	i	s	technologiemi:	ačkoliv	se	mohou	neobyčejně	vyplatit,	investovat
peníze	na	základě	mediálně	posilovaných	přehnaných	očekávání,	jak	se	dělo
například	v	časech	internetové	horečky,	může	výrazně	posílit	riziko	a	omezit
potenciální	zisk.	Z	"černých	labutí"	tudíž	netěží	průměrní	investoři	postrádající
představivost	a	řídící	se	módními	trendy,	nýbrž	kapitalisté	investující	do
spekulativních	podniků,	kteří	jim	posléze	prodají	svůj	podíl.

Ve	zmíněných	oblastech	jste	na	tom	nejlépe,	nevíte-li	nic	-	zejména	pokud
nic	nevědí	ani	konkurenti,	pouze	si	toho	nejsou	vědomi.	A	nejlépe	si	povedete,
pokud	víte,	odkud	vaše	nevědomost	plyne,	obrazně	řečeno,	když	jste	jediným,
kdo	hledí	na	nepřečtené	knihy.	Dobře	se	to	doplňuje	se	strategií	"činky",	kdy	se
snažíte	co	nejvíce	vystavit	působení	pozitivních	"černých	labutí",	zatímco	vůči
těm	negativním	zůstáváte	ve	střehu.	K	tomu,	abyste	mohli	z	"černé	labutě"	těžit,
detailní	chápání	struktury	nahodilosti	nepotřebujete.	Těžko	se	mi	vysvětluje,	že
když	jsou	ztráty	omezené,	je	třeba	hrát	co	nejagresivněji,	nejspekulativněji	a
někdy	i	co	"nejnerozumněji".

Ti,	kdo	o	této	věci	uvažují	obvyklým	nenápaditým	způsobem,	tuto	strategii
občas	přirovnávají	ke	"shromažďování	losů".	Naprosto	se	mýlí.	Za	prvé,	u	losů
neexistuje	škálování	zisků;	výhra	má	svůj	jasně	daný	limit.	Ke	slovu	tu	přichází
ludický	klam:	zisky	v	reálném	životě	lze	na	rozdíl	od	výher	v	loterii	škálovat,	a
jejich	horní	limit	je	tudíž	neomezený,	případně	neznámý.	Za	druhé,	pravidla
loterie	a	dané	možnosti	známe	dopodrobna	předem;	v	životě	ovšem	nic
podobného	neplatí,	a	tak	můžeme	těžit	z	této	přidané	neurčitosti,	která	nám
zároveň	nemůže	významně	ublížit.{51}

b	)	Nehledejte	nic	konkrétního.	Jinými	slovy,	nebuďte	úzkoprsí.	Louis
Pasteur,	který	prohlásil,	že	"štěstí	přeje	připraveným",	dobře	chápal,	že	není
třeba	se	každé	ráno	pachtit	za	nějakým	jasně	daným	cílem,	nýbrž	tvrdě	pracovat
tak,	abychom	dali	šanci	nepředvídatelným	eventualitám.	Jak	prohlásil	velký
myslitel	Yogi	Berra:	"Když	nevíte,	kam	jdete,	musíte	se	mít	na	pozoru,	protože
byste	tam	nemuseli	dorazit."

Nesnažte	se	také	předpovídat	konkrétní	"černé	labutě"	-	obvykle	jste	pak
zranitelnější	těmi,	které	jste	nepředvídali.	Moji	přátelé	z	ministerstva	obrany
USA	Andy	Marshall	a	Andrew	Mays	se	potýkají	s	týmž	problémem.	Armáda



tíhne	spíše	k	tomu,	soustředit	se	na	předvídání	budoucích	obtíží.	Zmínění
odborníci	však	propagují	opak:	investovat	do	připravenosti,	nikoliv	do	prognóz.

Mějme	na	paměti,	že	nekonečná	bdělost	není	možná.
c)	Využijte	každé	příležitosti	a	všeho,	co	jako	příležitost	vypadá.	Jsou	vzácné,

mnohem	vzácnější,	než	si	myslíte.	Nezapomínejme,	že	k	pozitivní	"černé	labuti"
je	třeba	udělat	první	nutný	krok	-	vystavit	se	jí.	Mnoho	lidí	si	nikdy	neuvědomí,
že	nastala	jejich	šťastná	hodina.	Pokud	vám	významný	nakladatel	(případně
obchodník	s	uměním,	filmový	producent,	bankéř	či	filozof)	navrhne	schůzku,
okamžitě	zrušte	všechny	dosavadní	plány:	takový	okamžik	už	také	nemusí	nastat
znovu.	Někdy	mě	zaráží,	jak	málo	si	lidé	uvědomují,	že	podobné	příležitosti
nerostou	na	stromech.	Nashromážděte	podobných	výherních	losů	(s	neurčenou
výší	výhry)	co	nejvíce	a	nezahazujte	je	ve	chvíli,	kdy	se	konečně	začnou
vyplácet.	Tvrdě	pracujte	-	nikoliv	ovšem	formou	bezmyšlenkovité	monotónní
dřiny,	ale	tak,	že	budete	aktivně	vyhledávat	příležitosti	a	snažit	se	jim	vběhnout
do	náruče.	Právě	proto	je	život	ve	velkoměstech	tak	nedocenitelný:	zvyšuje	šanci
na	osudová	setkání	-	štěstí	nás	tam	může	potkat	častěji.	Usadíte-li	se	na	venkově
s	tím,	že	v	éře	internetu	budete	i	tak	s	lidmi	v	kontaktu,	odstřihnete	se	od	spousty
zdrojů	pozitivní	neurčitosti.

Diplomaté	o	tom	vědí	svoje:	k	zásadním	průlomům	obvykle	nevede	suchá
korespondence	a	telefonáty,	ale	nezávazné	nahodilé	rozhovory	na	večírcích.
Choďte	na	ně!	Zabýváte-li	se	vědou,	je	možné,	že	náhodná	poznámka	rozběhne
nový	směr	výzkumu.	Trpíte-li	autismem,	pošlete	alespoň	někoho	za	sebe.

d	)	Střezte	se	přesných	vládních	plánů.	Jak	jsme	si	již	řekli	v	desáté	kapitole,
je	rozumné	nechat	vlády	produkovat	prognózy	(úředníci	se	díky	tomu	cítí	lépe,
neboť	tím	ospravedlňují	svou	existenci),	avšak	nedat	na	to,	co	říkají.	Mějme	na
paměti,	že	hlavním	zájmem	veřejných	činitelů	je	přežít	a	udržet	si	svá	teplá
místa,	nikoliv	dobrat	se	pravdy.	To	neznamená,	že	nám	jsou	vlády	k	ničemu,
pouze	že	je	třeba	mít	se	na	pozoru	před	jejich	vedlejšími	účinky.	Například
regulátoři	v	bankovním	sektoru	silně	trpí	problémem	expertů	a	mají	sklon
přehlížet	bezhlavé,	ale	skryté	riskování.	Andy	Marshall	a	Andy	Mays	se	mě
ptali,	zda	si	soukromý	sektor	vede	v	prognózách	lépe.	Bohužel	ne.	Vzpomeňme
si	znovu	na	banky	skrývající	ve	svém	portfoliu	vysoce	výbušná	rizika.
Důvěřovat	korporacím	ve	věci	mimořádných	událostí	není	příliš	moudré,	protože
z	krátkodobého	hlediska	nedokážeme	náležitě	posoudit,	jak	si	jejich
management	vede,	a	manažeři	navíc	obehrávají	systém,	aby	si	vysloužili
každoroční	prémie.	Achillovou	patou	kapitalismu	je	skutečnost,	že	necháte-li
mezi	sebou	jednotlivé	firmy	soupeřit,	jako	nejzpůsobilejší	k	přežití	se	často	jeví
právě	ta,	která	se	nejvíce	vystavuje	možným	negativním	"černým	labutím".

Připomeňme	si	rovněž	poznámku	pod	čarou	z	první	kapitoly	týkající	se



poznatku	Nialla	Fergusona,	že	trhy	nejsou	příliš	dobrým	nástrojem	předpovídání
válečných	konfliktů.	Není	jím	bohužel	ani	nic	jiného,	a	nemusí	jít	jen	o	války.

e)	"Některým	lidem	zkrátka	nevysvětlíte	nic,	co	už	sami	nevědí"	prohlásil
kdysi	slavný	filozof	neurčitosti	Yogi	Berra.	Nechcete-li	si	z	nich	jen	střílet,
neztrácejte	čas	v	boji	s	prognostiky,	analytiky	cenných	papírů,	ekonomy	a
sociálními	vědci.	Dělat	si	z	nich	legraci	je	až	překvapivě	snadné	a	mnozí	se
poměrně	rychle	přestanou	ovládat.	Lkát	nad	nepředvídatelností	však	nemá
smysl:	lidé	budou	i	nadále	bláhově	předpovídat	to	či	ono,	zejména	bude-li	je	za
to	někdo	platit,	a	institucionalizovaným	podvodům	nelze	zabránit.	Budete-li
někdy	nuceni	brát	v	úvahu	jakoukoliv	předpověď,	mějte	na	paměti,	že	její
přesnost	se	s	ubíhajícím	časem	rapidně	snižuje.

Až	uslyšíte	od	"předního"	ekonoma	slova	jako	ekvilibrium	nebo	normální
rozdělení,	nehádejte	se	s	ním;	stačí	jej	ignorovat	nebo	mu	strčit	za	límec	krysu.

Velká	asymetrie
Všechna	uvedená	doporučení	mají	jednoho	společného	jmenovatele:

asymetrii.	Vyhledávejte	situace,	jejichž	možné	pozitivní	důsledky	výrazně
převyšují	ty	negativní.

Pojem	asymetrických	výstupů	je	bezpochyby	ústřední	myšlenkou	této	knihy:
to,	co	je	neznámé,	nikdy	nepoznám,	neboť	je	to	neznámé	ze	samé	podstaty	věci.
Mohu	však	hádat,	jak	mě	něco	takového	může	zasáhnout,	a	založit	na	tom	své
rozhodnutí.

Zmíněné	myšlence	se	často	chybně	říká	Pascalova	sázka.	Filozof	a
(přemýšlivý)	matematik	Blaise	Pascal	ji	prezentoval	přibližně	takto:	nevím,	jestli
Bůh	existuje;	vím	však,	že	pokud	neexistuje,	jako	ateista	nemám	co	získat,
zatímco	v	opačném	případě	mohu	hodně	ztratit.	To	ospravedlňuje	mou	víru.

Z	teologického	hlediska	je	Pascalův	argument	velmi	pochybný:	člověk	by
musel	být	značně	naivní,	aby	věřil,	že	nás	Bůh	za	falešnou	víru	nepotrestá,
nepředstavuje-li	si	sám	Boha	jako	naivní	bytost.	(Bertrand	Russell	údajně
prohlásil,	že	aby	Pascalův	argument	fungoval,	musel	by	Bůh	stvořit	blázny.)
Avšak	mimo	teologii	má	logika	Pascalovy	sázky	dalekosáhlé	uplatnění.	Staví	na
hlavu	celou	koncepci	poznání.	Eliminuje	potřebu	porozumět	pravděpodobnosti
vzácných	událostí	(lidské	poznání	zde	naráží	na	zásadní	limity),	místo	níž	se
můžeme	zaměřit	na	to,	jaké	může	mít	taková	událost	následky	a	co	z	ní	můžeme
vytěžit,	jestliže	nastane.	Pravděpodobnost	velmi	vzácných	událostí	nelze
spočítat,	jejich	případného	dopadu	se	však	dopátráme	o	poznání	snadněji	(čím	je
událost	vzácnější,	tím	je	její	pravděpodobnost	mlhavější).	O	následcích	určité
události	lze	tedy	mít	docela	jasnou	představu	i	v	případě,	že	nevíme,	s	jakou
pravděpodobností	může	nastat.	Nevím	sice,	jak	je	pravděpodobné,	že	San



Francisco	postihne	zemětřesení,	ale	dokážu	si	představit,	jaké	následky	by	mělo.
Myšlenka,	že	bychom	se	při	rozhodování	měli	zaměřit	nikoliv	na
pravděpodobnost	(kterou	neznáme),	ale	na	možné	následky	(jež	znát	můžeme),
je	ústřední	ideou	neurčitosti	a	je	na	ní	založena	i	značná	část	mého	vlastního
života.

Na	této	ideji	lze	postavit	obecnou	teorii	rozhodování.	Stačí,	budeme-li
zmírňovat	dopady	nepříznivých	událostí.	Jak	jsem	již	uvedl,	je-li	mé	portfolio
vystaveno	nebezpečí	tržního	propadu,	jehož	pravděpodobnost	nedokážu	spočítat,
stačí	mi	zaplatit	si	pojištění,	případně	převést	vše,	o	co	nechci	v	žádném	případě
přijít,	do	méně	rizikových	cenných	papírů.

V	důsledku	lze	říct,	že	byl-li	volný	trh	úspěšný,	je	tomu	tak	právě	proto,	že
umožňuje	fungovat	systému	pokusů	a	omylů,	jemuž	říkám	"stochastické
kutilství",	ze	strany	jednotlivých	tržních	aktérů,	kteří	podléhají	klamu	narativity	-
ale	jako	celek	se	podílejí	na	velkolepém	projektu.	Toto	"pokoušení"	se	učíme
provozovat	stále	lépe,	aniž	bychom	si	to	uvědomovali	-	díky	přehnaně
sebejistým	podnikatelům,	naivním	investorům,	chamtivým	investičním
bankéřům	a	agresivním	spekulantům,	které	systém	volného	trhu	svedl
dohromady.	V	další	kapitole	objasním,	proč	optimisticky	věřím,	že	akademická
půda	pomalu	přichází	o	svou	moc	a	schopnost	vměstnat	poznání	do	svěrací
kazajky	a	stále	více	poznatků	se	rodí	"mimo	přihrádky",	ve	stylu	internetové
Wikipedie.

Zobecníme-li	vše,	o	čem	byla	dosud	řeč,	lze	konstatovat,	že	zatímco	věříme,
že	jsme	pány	svého	osudu,	veškeré	naše	kroky	ve	skutečnosti	řídí	historie.

Ocitáme	se	tím	na	konci	poněkud	zdlouhavého	výkladu	na	téma	prognóz,
který	bych	rád	shrnul	tvrzením,	že	příčiny	naší	neschopnosti	dostat	se	na	kloub
dění	kolem	nás	lze	relativně	snadno	vymezit.

Patří	k	nim	a)	epistemická	arogance	a	s	ní	související	slepota	vůči
budoucnosti;	b)	platónská	představa	kategorií,	jinými	slovy	klamné	simplifikace,
kterým	podléhají	zejména	lidé	s	akademickými	tituly	v	oborech,	v	nichž
neexistují	skuteční	experti;	a	c)	nevhodné	nástroje,	s	jejichž	pomocí	docházíme	k
závěrům,	zejména	ty,	které	pocházejí	z	Průměrova	a	nepočítají	s	možnou
"černou	labutí".

V	další	části	se	na	tyto	nástroje	podíváme	podstatně	podrobněji;	nahlédneme
jim	takříkajíc	do	útrob.

Pro	některé	čtenáře	půjde	o	pouhý	dodatek,	pro	jiné	může	jít	naopak	o
samotné	jádro	této	knihy.



Část	třetí:	ŠEDÉ	LABUTĚ
EXTRÉMOVSKÉ

Je	načase	pojednat	podrobněji	o	posledních	čtyřech	tématech,	která	souvisejí
s	naší	"černou	labutí".

Primo,	již	jsem	uvedl,	že	svět	se	stále	více	a	více	podobá	Extrémovu	a
vzdaluje	se	od	Průměrova;	ve	skutečnosti	je	tato	myšlenka	o	něco	spletitější.
Vysvětlím	v	čem,	a	popíšu	i	různé	představy,	které	o	formaci	nerovností	máme.
Secondo,	stále	popisuji	Gaussovu	křivku	jako	nebezpečný	a	nakažlivý	blud,	a
tento	problém	je	zapotřebí	rozebrat	detailněji.	Terso,	rád	bych	představil	to,
čemu	říkám	mandelbrotovská	neboli	fraktální	nahodilost.	Mějme	na	paměti,	že	k
tomu,	aby	se	událost	stala	"černou	labutí",	nestačí,	aby	byla	ojedinělá	nebo	měla
dramatický	ráz;	musí	být	nečekaná,	ležet	mimo	náš	"tunel"

možností.	Musí	nás	zastihnout	nepřipravené.	Ve	skutečnosti	nám	ovšem
nemálo	takových	mimořádných	událostí	svou	strukturu	vyjevit	může:	je	obtížné
vypočítat	pravděpodobnost,	s	níž	nastanou,	ale	snadné	získat	obecnou	představu
o	možnosti	jejich	výskytu.	Obrazně	řečeno,	z	těchto	"černých	labutí"	lze	učinit
"šedé"	a	oslabit	tak	sílu	překvapení,	které	nám	připraví.	Budeme-li	počítat	s
možností,	že	nastanou,	nemusejí	nás	zastihnout	zcela	nepřipravené.

V	závěru	této	části	si	konečně	přiblížíme	hlavní	myšlenky	filozofů,	kteří	se
ve	svém	díle	věnovali	problému	falešné	neurčitosti.	Kniha	je	koncipována	tak,
že	její	techničtější	(a	méně	zásadní)	pasáže	se	nacházejí	v	následujících
kapitolách	a	přemýšlivý	čtenář	je	může	přeskočit,	aniž	by	přišel	o	cokoliv
podstatného.	Platí	to	zejména	o	patnácté	a	sedmnácté	kapitole	a	druhé	polovině
kapitoly	šestnácté;	příslušná	upozornění	naleznete	v	poznámkách	pod	čarou.	Ti,
které	mechanika	odchylek	příliš	nezajímá,	pak	mohou	rovnou	přejít	k	části
čtvrté.

Kapitola	čtrnáctá:	Z	PRŮMĚROVA	DO
EXTRÉMOVA	A	ZASE	ZPÁTKY

Dávám	přednost	Horowitzovi	-	Jak	přijít	o	přízeň	-	Dlouhý	konec	-	Připravte
se	na	překvapení	-	Nejde	jen	o	peníze

Ukažme	si,	jak	se	planeta,	jejíž	tvář	stále	více	ovlivňují	lidé,	může	vyvinout
tak,	že	místo	mírné	nahodilosti	začne	převládat	nahodilost	strmá.	Nejprve



popíšu,	jak	jsme	se	do	Extrémova	dostali,	a	poté	se	podíváme	na	jeho	vývoj.

Svět	není	fér
Je	svět	opravdu	tak	nespravedlivý?	Nahodilost	celý	svůj	život	studuji,

praktikuji	a	nenávidím.	Čím	déle	to	trvá,	tím	horší	mi	to	všechno	připadá,	tím
větší	mám	strach	a	tím	víc	mě	Matka	příroda	naplňuje	nechutí.	Čím	víc	o	svém
tématu	přemýšlím,	tím	více	vidím	důkazů,	že	svět,	který	nosíme	v	hlavě,	je	jiný
než	ten	za	okny.	Každé	ráno	se	mi	jeví	nahodilejší	než	den	předtím	a	lidé	se	mi
zdají	být	touto	nahodilostí	stále	častěji	oklamáni.	Stává	se	to	téměř
nesnesitelným.	Bolí	mě,	když	tyto	řádky	píšu;	svět	se	mi	hnusí.

Intuitivní	modely	vývoje	této	nerovnováhy	předložili	dva	zástupci	"měkkých
věd";	ekonom	a	sociolog.

Oba	až	příliš	zjednodušují.	Jejich	myšlenky	představím	nikoliv	kvůli
vědecké	hodnotě	jejich	postřehů	nebo	důsledkům	jejich	zjištění,	ale	z	toho
důvodu,	že	je	snadné	je	pochopit;	poté	si	ukážeme,	jak	tutéž	věc	vidí	ze	svého
hlediska	přírodovědci.

Začněme	u	ekonoma	Sherwina	Rosena,	který	napsal	v	osmdesátých	letech
několik	článků	o	"ekonomice	superhvězd".	V	jednom	z	nich	dal	najevo	své
rozhořčení	nad	tím,	že	roční	příjem	basketbalisty	může	dosáhnout	až	1,2	milionu
dolarů	a	televizní	celebrity	celé	dva	miliony.	Pro	představu,	jak	tato	koncentrace
roste	-	tedy	jak	se	z	Průměrova	stále	více	stěhujeme	do	Extrémova	-,	si
připomeňme,	že	televizní	a	sportovní	hvězdy	(dokonce	i	v	Evropě)	dnes,	jen	o
dvě	desetiletí	později,	podepisují	smlouvy	na	stovky	milionů	dolarů.	Extrémní
hodnota	je	tedy	(prozatím)	přibližně	dvacetkrát	vyšší	než	před	dvaceti	lety!

Podle	Rosena	vychází	tato	nerovnost	z	"turnajového	efektu":	jen	nepatrně
lepší	účastník	může	lehce	shrábnout	celý	bank	a	ostatním	tak	nenechat	nic.
Použijeme-li	příklad	ze	třetí	kapitoly,	lidé	raději	zaplatí	10,99	dolaru	za
Vladimira	Horowitze	než	o	dolar	méně	za	nahrávku	bezejmenného	pianisty.
Přečtete	si	raději	Kunderu	za	13,99	dolaru	nebo	neznámého	autora	za	dolar?
Podobá	se	to	turnaji,	kde	vítěz	bere	vše	-	a	nepotřebuje	vyhrát	s	velkým
náskokem.

Rosenův	elegantní	výklad	však	ignoruje	roli	štěstěny.	Zádrhel	spočívá	v
představě,	že	úspěch	musí	nutně	vycházet	z	poměřování	schopností	jednotlivých
aktérů.	Vysvětlit	jej	přitom	lze	i	nahodilými	výstupy	a	situacemi,	které	mohou
znamenat	pro	konečný	výsledek	prvotní	impuls.	Náskok	je	možné	získat	i	z
důvodů	zcela	náhodných,	a	protože	se	rádi	navzájem	napodobujeme,	o	dav
dychtivých	imitátorů	už	nebude	mít	vítěz	nouzi.	Až	příliš	podceňujeme
skutečnost,	že	žijeme	ve	světě	mentálních	epidemií.

Dlouhá	léta	jsem	při	práci	používal	software	od	společnosti	Microsoft,	tyto



řádky	ale	píšu	na	výrobku	firmy	Apple.	Přestože	je	její	technologie	mnohem
lepší,	méně	kvalitní	produkt	Microsoftu	zvítězil	na	celé	čáře.	Ptáte	se	proč?
Zásluhou	obyčejného	štěstí.

Matoušův	efekt
Ideu	"Matoušova	efektu",	tedy	že	lidé	berou	chudým	a	dávají	bohatým,

představil	více	než	deset	let	před	Rosenem	sociolog	vědy	Robert	K.	Merton.
{52}	Zkoumal	průběh	kariéry	různých	vědců	a	doložil,	že	případná	počáteční
výhoda	dokáže	ovlivnit	její	vývoj	daleko	do	budoucnosti.	Ilustrujme	si	to	na
následujícím	procesu.

Dejme	tomu,	že	jistý	autor	cituje	ve	své	vědecké	studii	padesát	osob,	které	se
zkoumanému	tématu	věnovaly	před	ním	a	poskytly	tak	pro	jeho	práci
podkladový	materiál;	pro	zjednodušení	předpokládejme,	že	příspěvky	všech
citovaných	mají	stejnou	hodnotu.	Další	vědec	věnující	se	navlas	stejnému	tématu
bude	ve	své	bibliografii	z	těchto	padesáti	lidí	náhodně	citovat	tři.

Merton	ukázal,	že	mnoho	akademiků	odkazy	cituje,	aniž	by	původní	práci
četli;	přečtou	si	studii	a	v	ní	použité	citace	uvedou	i	ve	své	bibliografii.	Třetí
badatel,	který	čte	druhou	práci,	vybere	tři	z	autorů,	na	něž	tato	práce	odkazuje,
jako	své	vlastní	citace.	Jména	zmíněných	autorů	tak	budou	spjata	s	daným
tématem	stále	těsněji	a	budou	přitahovat	stále	více	pozornosti.	Rozdíl	mezi
těmito	třemi	vítězi	a	původní	skupinou	ovšem	spočívá	především	ve	štěstí:
nebyli	vybráni	kvůli	lepším	schopnostem,	ale	proto,	že	se	jejich	jména	vyskytla
v	předchozí	bibliografii.	Díky	své	pověsti	pak	budou	tito	úspěšní	odborníci	psát
další	a	další	studie	a	jejich	práce	bude	bez	problémů	přijímána	k	publikaci.
Akademický	úspěch	je	do	jisté	(avšak	podstatné)	míry	loterií.	{53}

Popsaný	efekt	odborné	reputace	lze	snadno	ověřit.	Bylo	by	například	možné
vyhledat	práce	napsané	slavnými	vědci,	nedopatřením	změnit	jména	autorů	a
dočkat	se	zamítnutí	jejich	publikace.	Následně	by	šlo	ověřit,	kolik	z	těchto
negativních	reakcí	by	se	změnilo,	kdyby	vyšla	najevo	pravá	identita	autorů.

Povšimněme	si,	že	vědci	jsou	posuzováni	především	na	základě	toho,
kolikrát	je	ve	svých	pracích	citují	jiní	autoři:	na	základě	jakéhosi	výměnného
obchodu	se	tak	formují	kliky,	které	se	citují	navzájem.

Výsledkem	je,	že	autoři,	kteří	nejsou	příliš	citováni,	scénu	opouštějí	a
odcházejí	do	služeb	vlády	(jsou-li	povahy	mírné),	případně	mafie	či	finančních
institucí	(mají-li	vysokou	hormonální	hladinu).	Ti,	kdo	se	na	začátku	akademické
dráhy	dočkali	příznivého	větru,	se	budou	i	v	následujících	letech	těšit	z	dále
narůstající	výhody.	Bohatnout	je	snadnější	pro	ty,	kdo	již	bohatí	jsou,	proslavit	se
pro	ty,	kdo	se	již	určité	slávy	dočkali.

V	sociologii	bývá	Matoušův	efekt	označován	poněkud	přízemněji	jako



"kumulativní	výhoda".
Snadno	jej	lze	aplikovat	na	firmy,	podnikatele,	herce,	spisovatele	a	kohokoliv

dalšího,	kdo	těží	z	předchozího	úspěchu.	Pokud	vaši	tvorbu	otisknou	v	New
Yorkeru	,	protože	redaktora,	přemítajícího	právě	o	fialkách,	upoutala	barva
záhlaví	vašeho	dopisu,	výsledná	výhoda	se	s	vámi	může	táhnout	celý	život.	Ještě
důležitější	je,	že	trvale	poznamená	ostatní.	I	prohry	mají	kumulativní	ráz;	je
pravděpodobné,	že	poražení	prohrají	v	budoucnu	znovu,	nemluvě	o	šrámech,
které	první	neúspěch	zanechá	na	vašem	odhodlání.

Oblast	umění	je	vlivem	své	závislosti	na	šeptandě	k	dopadům	kumulativní
výhody	extrémně	náchylná.	O	tendenci	ke	sdružování	a	o	tom,	jak	jsou	tyto
shluky	za	podpory	žurnalismu	konzervovány,	jsem	se	zmínil	již	v	první	kapitole.
Naše	názory	na	kvalitu	umělecké	tvorby	závisejí	na	nahodilých	rychle	se	šířících
vlnách	v	ještě	větší	míře	než	politická	stanoviska.	Jeden	člověk	napíše	recenzi	na
knihu,	druhý	si	ji	přečte	a	napíše	ke	knize	komentář,	v	němž	použije	stejné
argumenty.	Během	krátké	doby	vznikne	několik	stovek	recenzí,	které	však
obsahem	odpovídají	pouhým	dvěma	či	třem	-	natolik	se	překrývají.

Chcete-li	anekdotický	příklad,	přečtěte	si	knihu	Vyhoďte	ty	pitomce!	(Fire	the
Bastards!),	jejíž	autor	Jack	Green	systematicky	prostudoval	recenze	románu
Williama	Gaddise	Uznání	(The	Recognitions)	.

Přesvědčivě	ukázal,	že	recenzenti	houfně	přejímali	hodnocení	svých	kolegů,
a	v	textech	odhalil	silný	vzájemný	vliv,	projevující	se	dokonce	i	ve	volbě	slov.
Silně	to	připomíná	stádní	chování	finančních	analytiků,	o	němž	byla	řeč	v	desáté
kapitole.

Nástup	moderních	médií	tyto	kumulativní	výhody	dále	zvýraznil.	Jak	si
povšiml	sociolog	Pierre	Bourdieu,	existuje	spojitost	mezi	rostoucí	koncentrací
úspěchu	a	ekonomickou	a	kulturní	globalizací.

Nechci	si	hrát	na	sociologa,	jen	ukázat,	že	v	sociálních	výstupech	mohou	hrát
roli	nepředvídatelné	prvky.

Mertonova	idea	kumulativní	výhody	má	i	obecnějšího	předchůdce,	totiž
"preferenční	napojení",	které	si	nyní	představíme	v	obráceném	časovém	sledu
(nikoli	však	logice).	Mertona	zajímaly	sociální	aspekty	poznání,	nikoliv
dynamika	sociální	nahodilosti,	a	jeho	práce	proto	probíhala	odděleně	od
výzkumů	dynamiky	nahodilosti	ve	výrazněji	matematicky	orientovaných
vědách.

Lingua	franca
Teorie	preferenčního	napojení	je	ve	svých	aplikacích	téměř	všudypřítomná;

dokáže	vysvětlit,	proč	je	velikost	měst	extrémovská	veličina,	proč	se	náš	slovník
koncentruje	kolem	malého	počtu	slov	nebo	proč	je	velikost	bakteriálních



populací	vysoce	proměnlivá.
V	roce	1922	publikovali	vědci	J.	C.	Willis	a	G.	U.	Yule	v	Nature	průlomovou

studii	s	názvem	"Některé	statistiky	evoluce	a	geografické	distribuce	rostlin	a
živočichů	a	jejich	význam".	Povšimli	si,	že	v	biologii	se	vyskytují	takzvané
"mocninné	zákony",	neuchopitelné	verze	škálovatelné	nahodilosti,	o	níž	jsem
psal	ve	třetí	kapitole.	"Mocninné	zákony"	(více	technických	informací	o	nich	viz
v	následující	kapitole)	již	předtím	zaregistroval	Vilfredo	Pareto,	který	zjistil,	že
se	vztahují	na	rozdělení	příjmu	obyvatelstva.	Yule	později	představil	jednoduchý
model,	jenž	ukázal,	jak	mohou	vznikat.	V	kostce	šlo	o	následující	poznatek:
řekněme,	že	živočišný	druh	se	s	konstantní	frekvencí	dále	dělí,	a	vznikají	tedy
druhy	nové.	Čím	je	určitý	rod	živočichů	druhově	bohatší,	tím	více	bude
bohatnout	i	nadále	-	dle	stejné	logiky	jako	u	Matoušova	efektu.	Je	však	třeba
dodat,	že	v	Yuleově	modelu	nedochází	k	vymírání	jednotlivých	druhů.

Ve	čtyřicátých	letech	zkoumal	harvardský	lingvista	George	Zipf	vlastnosti
jazyka	a	objevil	empirickou	pravidelnost,	známou	dnes	jako	Zipfův	zákon	-
který	přirozeně	žádným	zákonem	není	(a	i	kdyby	byl,	jeho	původcem	by	nebyl
Zipf).	Představuje	další	způsob,	jak	přemýšlet	o	vzniku	nerovností.

Zipf	popsal	následující	mechanismus:	čím	více	určité	slovo	používáte,	tím
snadnější	pro	vás	bude	použít	je	znovu;	výrazy	z	vlastního	slovníku	tudíž	volíte
proporcionálně	dle	předchozího	užití.	Tím	se	vysvětluje,	proč	základ	písemných
projevů	tvoří	jen	několik	stovek	ze	šedesáti	tisíc	hlavních	anglických	slov	a	v
hovoru	se	jich	vyskytuje	ještě	méně.	Podobně	rovněž	platí,	že	čím	více	lidí	se
nahromadí	v	určitém	městě,	tím	spíše	si	je	zvolí	za	svůj	cíl	další.	Velcí	se
zvětšují	a	malí	zůstávají	malými,	nebo	se	dále	relativně	zmenšují.

Výbornou	ilustraci	preferenčního	napojení	lze	vidět	v	rozrůstajícím	se
užívání	angličtiny	jako	jazyka	mezinárodní	komunikace	-	ne	ovšem	pro	její
výjimečné	kvality,	nýbrž	z	toho	důvodu,	že	lidská	komunikace	vyžaduje	pokud
možno	jeden	konkrétní	jazyk.	Ten,	který	začíná	takové	komunikaci	dominovat,
přitahuje	stále	více	lidí	a	šíří	se	jako	epidemie,	zatímco	další	jazyky	jsou
odsouvány	stranou.

Často	mě	udiví,	když	spatřím	obyvatele	dvou	sousedících	států,	například
Turka	s	Íráncem	či	Libanonce	s	Kypřanem,	jak	spolu	rozmlouvají	lámanou
angličtinou,	svá	slova	zdůrazňují	gesty	a	v	paměti	loví	výrazy,	jež	se	jim	daří
vyslovovat	jen	se	značným	fyzickým	úsilím.	Angličtina	(místo	francouzštiny)
slouží	jako	novodobá	lingua	franca	i	příslušníkům	švýcarské	armády	(poslouchat
je	musí	být	jistě	zábavné).

Uvědomme	si,	že	jen	velmi	málo	Američanů	severoevropského	původu
pochází	přímo	z	Anglie;	dominantní	etnické	skupiny	přišly	z	Německa,	Irska,
Nizozemí,	Francie	a	dalších	evropských	států.



Protože	se	však	nyní	dorozumívají	především	anglicky,	jsou	nuceny	studovat
kořeny	své	adoptované	řeči	a	vytvářejí	si	tak	kulturní	vazbu	k	částem	jistého
deštivého	ostrova	včetně	jeho	dějin,	tradic	a	zvyků.

Myšlenky	a	nákazy
Stejný	model	lze	užít	i	v	oblasti	koncentrace	a	nakažlivosti	myšlenek.

Povaha	takových	epidemií	však	podléhá	jistým	omezením.	Ideje	se	nerozšíří	bez
jisté	formy	struktury.	Vzpomeňme	si	na	výklad	o	tom,	jak	přicházíme	na	svět
připraveni	vytvářet	si	úsudky.	Stejně	jako	zobecňujeme	jen	některé	záležitosti,
zatímco	jiné	nikoliv,	existují	patrně	i	jisté	"víry	přitažlivosti",	které	nás	směrují	k
určitým	typům	přesvědčení.

Některé	myšlenky	se	ukážou	jako	nakažlivé,	jiné	nikoliv;	některé	typy
náboženského	přesvědčení	se	stanou	dominantními,	jiné	ne.	Antropolog,	filozof
a	kognitivní	vědec	Dan	Sperber	přišel	ve	věci	epidemiologie	představ	s
následující	ideou.	Takzvané	"memy",	tedy	myšlenky,	jež	se	šíří	a
prostřednictvím	lidí,	tedy	svých	nositelů,	si	navzájem	konkurují,	se	nechovají
stejně	jako	geny.

Myšlenky	se	bohužel	šíří	proto,	že	jejich	nositelé	jsou	vypočítaví	a	mají
zájem	jak	o	ně	samotné,	tak	o	to,	jak	je	při	replikačním	procesu	zkreslit.	Pečete-
li	dort,	neděláte	to	proto,	abyste	pouze	zopakovali	něčí	recept	-	snažíte	se
vytvořit	dort	vlastní,	který	s	pomocí	cizích	myšlenek	vylepšujete.	Lidé	nejsou
fotokopírky.	Nakažlivé	mentální	kategorie	tedy	musejí	být	takové,	ve	které	jsme
připraveni,	možná	i	naprogramováni	věřit.	Aby	byla	mentální	kategorie
nakažlivá,	musí	být	v	souladu	s	naší	povahou.

V	EXTRÉMOVĚ	TO	NEMÁ	NIKDO	JISTÉ

Na	všech	modelech	dynamiky	koncentrací,	jež	jsem	dosud	představil,	je	cosi
mimořádně	naivního	(zejména	na	těch	společensko-ekonomických).	Ačkoliv
například	Mertonova	představa	počítá	se	štěstím,	pomíjí	dodatečnou	vrstvu
nahodilosti.	Ve	všech	těchto	modelech	zůstává	vítěz	vítězem.	Přestože	však
poražený	zůstane	navždy	poraženým,	i	vítěze	může	vyhodit	ze	sedla	nový	hráč,
který	se	znenadání	objeví	na	scéně.	Jistý	si	nemůže	být	nikdo.

Teorie	preferenčního	napojení	jsou	intuitivně	přitažlivé,	ale	nepočítají	s
možností,	že	vítěze	vytlačí	někdo	nový	-	tedy	s	tím,	co	zná	každý	školák	pod
názvem	úpadek	civilizací.	Stačí	se	zamyslet	nad	vývojem	velkých	měst:	jak	to,
že	měl	Řím,	kde	v	prvním	století	našeho	letopočtu	sídlilo	1,2	milionu	lidí,	ve
třetím	století	pouhých	12	000	obyvatel?	Jak	to,	že	Baltimore,	kdysi	jedno	z



nejvýznamnějších	amerických	měst,	dnes	může	jen	vzpomínat	na	svou	někdejší
slávu?	A	jak	je	možné,	že	Filadelfii	zastínil	co	do	postavení	New	York?



Francouz	z	Brooklynu
V	době,	kdy	jsem	začal	obchodovat	s	devizami,	jsem	se	spřátelil	s	chlapíkem

jménem	Vincent,	který	byl	dokonalým	obrazem	brooklynského	tradera	včetně
manýrů	Tlustého	Tonyho,	až	na	to,	že	hovořil	francouzskou	verzí	brooklynštiny.
Naučil	mě	pár	triků.	S	oblibou	říkával:	"V	tradingu	najdeš	spoustu	princů,	ale	ani
jednoho	krále,"	či	"Lidi,	které	potkáš	cestou	nahoru,	uvidíš	i	cestou	dolů."

Za	mého	dětství	existovaly	teorie	o	třídním	boji	a	nevinných	chudácích
čelících	mocným	gigantickým	společnostem,	které	hrozily	ovládnout	svět.	Tyto
teorie,	vycházející	z	marxistického	přesvědčení,	že	nástroje	vykořisťování	samy
sebe	posilují	a	že	silní	budou	ještě	silnější,	čímž	se	nespravedlnost	celého
systému	ještě	zvýší,	tehdy	servírovali	všem	intelektuálním	hladovcům.	Zároveň
se	však	stačilo	rozhlédnout,	aby	člověk	spatřil,	jak	tito	obři	padají	jako	mouchy.
Uděláte-li	si	přehled	dominantních	společností	v	daném	okamžiku,	za	pár
desítek	let	zjistíte,	že	mnohé	z	nich	zmizely	ze	scény,	zatímco	z	nějaké
kalifornské	garáže	či	studentské	koleje	vzešly	firmy,	o	nichž	nikdy	nikdo
neslyšel.

Podívejme	se	na	následující	statistiku:	z	pěti	set	největších	amerických	firem
v	roce	1957	podle	přehledu	konzultantské	firmy	Standard	and	Poor's	jich	o
čtyřicet	let	později	patřilo	do	téže	skupiny	pouze	čtyřiasedmdesát.	Jen	pár	z	nich
se	vytratilo	ze	scény	vlivem	fúzí;	postavení	ostatních	se	oslabilo	nebo	přímo
zkrachovaly.

Zajímavé	je,	že	téměř	všechny	tyto	velké	společnosti	sídlily	v
nejkapitalističtější	zemi	světa	-

Spojených	státech.	Čím	víc	byla	určitá	země	nakloněna	socialismu,	tím
jednodušší	pro	tyto	obry	bylo	udržet	si	své	postavení.	Proč	je	kapitalismus
zničil?

Jinými	slovy:	necháte-li	firmy	na	pokoji,	budou	nejspíš	dříve	či	později
někým	pohlceny.	Zastánci	ekonomické	svobody	tvrdí,	že	ziskuchtivé	a	dravé
podniky	nepředstavují	hrozbu,	protože	je	na	uzdě	drží	vzájemná	konkurence.	To,
co	jsem	viděl	na	Whartonu,	mě	přesvědčilo,	že	do	značné	míry	jde	o	něco	docela
jiného:	náhodu	a	štěstí.

Pustí-li	se	však	lidé	do	diskusí	o	náhodě	(což	se	nestává	příliš	často),
uvědomují	si	většinou	jen	své	vlastní	štěstí.	Velmi	podstatně	přitom	záleží	i	na
štěstí	ostatních.	Stačí,	aby	na	trhu	náhle	zazářil	výrobek	konkurence,	a	dosavadní
vítěz	je	odsunut	stranou.	Kapitalismus	umožňuje	mimo	jiné	cosi	jako	revitalizaci
světa	prostřednictvím	zásahu	štěstěny.	Štěstí	slouží	jako	úžasný	prostředek
vyrovnání	šancí,	neboť	z	něj	může	těžit	téměř	kdokoliv.	Socialistické	vlády
naopak	své	giganty	chránily,	čímž	podrážely	potenciálním	novým	konkurentům
nohy	již	na	startovní	čáře.



Ale	všeho	do	času.	Štěstěna	se	zasloužila	o	vzestup	a	pád	Kartága	i	Říma.
Uvedl-li	jsem	výše,	že	nahodilost	je	nežádoucí,	dodávám,	že	to	neplatí
absolutně.	Štěstí	je	daleko	větším	rovnostářem	než	rozum.

I	kdyby	byli	lidé	odměňováni	čistě	na	základě	svých	schopností,	nebylo	by
to	zcela	spravedlivé,	neboť	si	tyto	schopnosti	nemohli	sami	zvolit.	Nahodilost
má	tedy	prospěšný	vliv:	znovu	zamíchá	kartami	a	oslabí	výhodu	velkých	hráčů.

V	umění	prokazují	tutéž	službu	módní	vlny.	Nováček	na	scéně	z	nich	může
těžit	díky	tomu,	že	počet	příznivců	se	vlivem	preferenčního	napojení	a	výsledné
epidemie	rychle	násobí.	K	čemu	však	dojde	potom?	I	jeho	sláva	pomine.	Je
velmi	zajímavé	připomenout	si	věhlasné	autory	z	dřívějších	dob	a	uvědomit	si,
kolik	z	nich	se	mezitím	vytratilo	z	obecného	povědomí.	Platí	to	i	v	zemích	jako
Francie,	kde	se	zavedená	pověst	stejně	jako	problémové	velké	firmy	těší	vládní
podpoře.

Při	svých	návštěvách	Bejrútu	vídám	u	příbuzných	svazky	edice	nositelů
Nobelovy	ceny	za	literaturu	v	bílé	kožené	vazbě.	Jistému	energickému	prodejci
se	kdysi	podařilo	zaplnit	těmito	elegantními	knihami	nejednu	osobní	knihovnu;
řada	lidí	si	totiž	knihy	kupuje	spíše	za	dekorativním	účelem	a	touží	po
jednoduchém	kritériu	výběru.	U	dané	edice	jím	byla	jedna	kniha	nositele
Nobelovy	ceny	za	literaturu	ročně	-	snadný	způsob,	jak	si	vybudovat	prestižní
osobní	knihovnu.	Řada	se	měla	rozrůstat,	ale	mám	dojem,	že	dotyčné
nakladatelství	někdy	v	osmdesátých	letech	zkrachovalo.	Kdykoliv	ty	svazky
vidím,	trochu	mi	zatrne.	Jak	často	dnes	uslyšíte	o	Sullym	Prudhommovi	(první
držitel	ceny),	Pearl	Buckové,	Romainu	Rollandovi	či	Anatolu	Franceovi	(dvou
nejslavnějších	francouzských	autorech	své	generace),	Saint-John	Persovi,
Rogeru	Martinovi	du	Gard	nebo	Frédéricu	Mistralovi?

Dlouhý	konec
Jak	jsem	uvedl,	v	Extrémově	to	nemá	nikdo	jisté.	Platí	tu	však	i	opak:

nikomu	nehrozí	úplné	vyhynutí.
Naše	současné	prostředí	umožňuje	malým	vyčkávat	v	předpokoji	úspěchu	-	a

dokud	se	žije,	přežívá	i	naděje.
Tuto	myšlenku	nedávno	oživil	Chris	Anderson,	jeden	z	mála	lidí,	kterým

dochází,	že	dynamika	fraktální	koncentrace	má	svou	další	vrstvu	nahodilosti.
Zahrnul	ji	do	své	ideje	"dlouhých	konců"	či	"chvostů"	-	o	níž	si	řekneme	více	za
chvíli.	Anderson	má	to	štěstí,	že	není	profesionální	statistik	(ti,	kdo	takové	štěstí
neměli	a	prošli	profesionálním	statistickým	výcvikem,	se	domnívají,	že	žijeme	v
Průměrově).	Dokázal	se	na	dynamiku	světa	podívat	neotřelým	způsobem.

Jistě,	internet	produkuje	silné	koncentrace.	Vysoký	počet	jeho	uživatelů
navštěvuje	jen	pár	stránek,	například	tu	společnosti	Google,	která	v	době,	kdy



píšu	tuto	knihu,	trhu	zcela	dominuje.	Nikdy	v	minulosti	nezískala	žádná	firma
takovou	převahu	tak	rychle	-	Google	dokáže	obsloužit	klienty	od	Nikaraguy	přes
jihozápadní	Mongolsko	až	po	západní	pobřeží	USA,	aniž	by	se	musel	zabývat
telefonními	operátory,	přepravou,	doručováním	a	výrobou.	Je	dokonalou
ukázkou	efektu	"vítěz	bere	vše".

Zapomínáme	však,	že	ještě	před	Googlem	dominovala	trhu	s	vyhledávači
Alta	Vista.	Počítám	tedy	s	tím,	že	pro	případná	budoucí	vydání	této	knihy	bude
možná	nutné	tuto	metaforu	revidovat	a	Google	nahradit	jiným	jménem.

Anderson	ovšem	postřehl,	že	internet	vyvolává	vedle	koncentrace	ještě	něco
-	umožňuje	vzniknout	zásobě	"protogooglů"	vyčkávajících	v	pozadí.	Navíc
podporuje	i	protiklad	Googlu:	odborně	specializovaným	lidem	dovoluje	nalézt
malé,	ale	stálé	publikum.

Vzpomeňme	si,	jakou	roli	sehrál	internet	v	úspěchu	Jevgenije	Krasnovové.
Díky	němu	mohla	přeskočit	krok	v	podobě	klasických	nakladatelství.	Nebýt
webu,	neexistoval	by	ani	její	vydavatel	v	brýlích	s	růžovými	obroučkami.
Předpokládejme,	že	jste	napsali	kvalitní	knihu	a	že	neexistuje	velké	internetové
knihkupectví	typu	Amazonu.	Drobný	knihkupec,	který	má	skladem	kolem	5000
svazků,	pravděpodobně	nebude	mít	zájem	na	tom,	aby	mu	vaše	"krásně	napsaná"
próza	zabírala	v	regálech	cenné	místo.	Obří	knihkupectví	typu	Barnes	&	Noble
může	skladovat	až	130	000	svazků,	ani	to	však	neposkytuje	dostatečný	prostor
okrajovým	titulům.	Vaše	dílo	tedy	zemřelo	hned	při	narození.

S	webovými	prodejci	se	však	věci	zásadně	mění.	Internetové	knihkupectví
může	nabízet	téměř	nekonečné	množství	titulů,	neboť	mu	odpadá	povinnost
všechny	tyto	svazky	fyzicky	skladovat.	Ve	skutečnosti	je	fyzicky	na	skladě
nemusí	mít	nikdo;	postačí	je	mít	k	dispozici	v	digitální	formě	a	v	případě	zájmu
je	vyrobit	technologií	tzv.	tisku	na	požádání	(print-on-demand).

Jako	autor	tak	můžete	vyčkávat,	být	dostupný	v	internetových	vyhledávačích
a	při	troše	štěstí	těžit	z	epidemie	zájmu.	Lze	říct,	že	právě	díky	dostupnosti
podobných	sofistikovaných	knih	se	úroveň	čtení	během	posledních	let	znatelně
zvýšila.	Různorodosti	se	v	takovém	prostředí	daří.	{54}

Lidé	mi	často	volají,	aby	se	mnou	diskutovali	o	této	ideji	"dlouhých	konců",
která	budí	dojem	pravého	opaku	koncentrace	implikované	škálovatelností.
Důsledkem	"dlouhého	konce"	by	měla	být	-

prostřednictvím	specializovaných	oborů,	jejichž	existenci	internet	umožňuje
-	kolektivní	dominance	nevýznamných	aktérů	ve	značné	části	kultury	a	obchodu.
Jiným	jeho	důsledkem	však	může	být	i	velká	míra	nerovnosti:	rozsáhlá	základna
malých	hráčů	a	hrstka	veleobrů	tak	budou	společně	představovat	hlavní	díl
světové	kultury	-	s	tím,	že	některý	z	malých	občas	vystoupá	vzhůru	a	porazí
dosavadní	vítěze.	(Jde	tedy	o	"dvojitý	konec":	velký	tvořený	malými	aktéry	a



malý	tvořený	obry.)	"Dlouhé	konce"	hrají	ve	změnách	v	dynamice	úspěchů
zásadní	úlohu,	protože	destabilizují	etablované	vítěze	a	přinášejí	vítěze	nové.
Stručně	řečeno,	i	nadále	budeme	žít	v	Extrémově,	kde	vládne	koncentrace
nahodilosti	druhého	typu,	ale	bude	to	Extrémov	neustálých	změn.

Podíl	"dlouhých	konců"	se	zatím	neprojevuje	v	číslech;	omezuje	se	pouze	na
internet	a	s	ním	spojené	drobné	obchodování.	Představme	si	však,	jak	by	tyto
dlouhé	konce	mohly	ovlivnit	budoucnost	kultury,	informací	a	politického	života.
Mohly	by	nás	osvobodit	od	dominantních	politických	stran,	od	akademického
systému	a	od	stádního	chování	novinářů	-	tedy	ode	všeho,	co	je	nyní	v	moci
zkostnatělých	a	domýšlivých	autorit,	které	slouží	převážně	samy	sobě.	"Dlouhé
konce"	nám	pomohou	vypěstovat	kognitivní	různorodost.	Jedním	z	vrcholů	roku
2006	pro	mne	bylo,	když	jsem	ve	své	e-mailové	schránce	objevil	rukopis	knihy
Scotta	Page	Kognitivní	různorodost:	Jak	naše	individuální	odlišnosti	vytvářejí
kolektivní	prospěch	(Cognitive	Diversity:	How	Our	Individual	Differences
Produce	Collective	Benefits).

Page	zkoumá,	jaké	dopady	má	tato	kognitivní	různorodost	na	řešení
rozličných	problémů,	a	ukazuje,	jakým	motorem	při	pokoušení	štěstěny	nám
variabilita	v	názorech	i	metodách	je.	Funguje	jako	evoluce.

Podkopáním	velkých	struktur	se	dále	zbavíme	onoho	platonizovaného
"jediného	správného	způsobu"	-

empirikové,	kteří	neteoretizují	a	postupují	zdola	nahoru,	by	tedy	nakonec
měli	získat	převahu.

Shrňme	tedy:	"dlouhé	konce"	jsou	vedlejším	extrémovským	produktem	a
poněkud	zmírňují	jeho	nespravedlnost.	Pro	malé	hráče	se	tím	sice	svět	nestává	o
nic	férovějším,	ale	nyní	se	chová	stejně	i	vůči	těm	velkým.	Nikdo	si	nemůže	být
jistý	svým	postavením	a	malí	disponují	nemalou	podvratnou	silou.

Naivní	globalizace
Blížíme	se	ke	stavu	absence	řádu,	což	však	nemusí	být	nezbytně	ke	škodě.	Je

možné,	že	nás	čeká	více	období	klidu	a	stability,	přičemž	většina	problémů	se
zkoncentruje	do	malého	počtu	"černých	labutí".

Vezměme	si	povahu	minulých	válek.	Dvacáté	století	v	tomto	ohledu	nebylo
nejvražednější	(měřeno	procentem	obětí	v	celkové	populaci),	ale	přineslo	nový
jev,	totiž	začátek	extrémovského	druhu	válčení	-

nepříliš	pravděpodobné	konflikty,	jež	ale	mohou	přerůst	v	naprostou	zkázu
lidstva	a	před	kterými	není	uchráněn	nikdo,	ať	už	žije	kdekoliv.

Podobný	efekt	se	začíná	prosazovat	i	v	ekonomickém	životě.	O	globalizaci
byla	řeč	již	ve	třetí	kapitole;	probíhá,	ale	ne	vše,	co	nám	přináší,	je	prospěšné:
ačkoliv	snižuje	volatilitu	a	vyvolává	dojem	stability,	vytváří	také



všudypřítomnou	křehkost.	Jinými	slovy,	generuje	ničivé	"černé	labutě".	Hrozbě
globálního	kolapsu	jsme	nikdy	dříve	nečelili.	Mnohé	z	finančních	institucí	se
sloučily	v	menší	počet	větších	bankovních	ústavů.	Dnes	jsou	mezi	sebou	téměř
všechny	nějakým	způsobem	propojeny.	Finanční	prostředí	tak	bytní	do	podoby
gigantických,	incestních	a	byrokratických	bank	(které	pro	své	řízení	rizik	velmi
často	používají	gaussovskou	statistiku)	-	a	když	padne	jedna,	padnou	všechny.
{55}	Zdá	se,	že	koncentrované	bankovnictví	snižuje	pravděpodobnost	krize,	ale
v	případě,	že	krize	přece	jen	nastane,	má	o	to	tvrdší	a	globálnější	dopad.	Z
diverzifikovaného	prostředí	malých	bank	s	různorodou	úvěrovou	politikou	jsme
se	posunuli	směrem	ke	stejnorodějšímu	rámci	firem,	jež	jsou	si	navzájem
podobné.

Pravda,	selhání	je	dnes	méně,	ale	pokud	nastanou...	Když	na	to	pomyslím,
běhá	mi	mráz	po	zádech.

Zopakuji-li	totéž	jinými	slovy:	krize	budou	vzácnější,	leč	závažnější.	A	čím
vzácnější	určitá	událost	je,	tím	méně	toho	známe	o	její	pravděpodobnosti.	To
znamená,	že	o	pravděpodobnosti	krizí	toho	víme	stále	méně	a	méně.

Máme	ovšem	jistou	představu,	jak	by	taková	krize	mohla	nastat.	Síť	je
seskupení	prvků	zvaných	uzly,	které	jsou	mezi	sebou	nějak	propojeny
spojovacími	články;	vytvářejí	ji	například	světová	letiště,	internet,	stejně	jako
společenské	svazky	nebo	jednotlivé	elektrické	rozvodné	sítě.	Odvětví	výzkumu
jménem	"teorie	sítí"	studuje	jejich	organizaci	a	spojovací	články	mezi	uzly;
působí	v	něm	vědci	jako	Duncan	Watts,	Steven	Strogatz,	Albert-László	Barabási
a	mnoho	dalších.	Vesměs	rozumějí	extrémovské	matematice	a	chápou,	že
Gaussova	křivka	jí	nevyhovuje.	Zjistili	mimo	jiné,	že	sítě	vykazují	silnou
koncentrovanost	kolem	několika	uzlů,	sloužících	jako	ústřední	propojení.	Sítě
mají	přirozený	sklon	organizovat	se	kolem	extrémně	zhuštěné	architektury:	pár
uzlů	je	propojeno	velmi	bohatě,	ty	ostatní	téměř	vůbec.	Distribuce	těchto	spojení
má	škálovatelnou	strukturu	určitého	typu,	který	rozebereme	v	patnácté	a
šestnácté	kapitole.	Koncentrace	tohoto	druhu	se	neomezuje	jen	na	internet;
objevuje	se	i	ve	společenském	životě	(malý	počet	lidí,	kteří	jsou	propojeni	s
ostatními),	v	elektrické	rozvodné	síti	nebo	sítích	komunikačních.	Zdá	se,	že	sítě
jsou	díky	tomu	odolnější:	dojde-li	k	náhodnému	napadení	jistého	uzlu,	na	síť	to
nebude	mít	velký	dopad,	protože	s	největší	pravděpodobností	půjde	o	uzel	s
malým	počtem	spojení.	Síť	však	bude	citlivější	vůči	"černé	labuti"	-	stačí	si
představit,	k	čemu	dojde,	bude-li	zasažen	některý	z	hlavních	uzlů.	Názorným
příkladem	toho,	co	by	se	mohlo	stát,	pokud	by	dnes	padla	některá	z	velkých
bank,	může	být	výpadek	elektrického	proudu	a	následný	chaos,	který	zachvátil
severovýchod	Spojených	států	v	srpnu	2003.

Bankovnictví	je	přitom	v	daleko	horší	situaci	než	internet.	Finančnímu



průmyslu	totiž	chybí	výraznější	"dlouhý	konec".	Bylo	by	bezpochyby	lepší,
kdyby	se	zcela	změnilo	celkové	prostředí	v	tomto	odvětví,	v	němž	by	banky	čas
od	času	krachovaly	a	byly	nahrazovány	jinými,	a	situace	by	tedy	kopírovala
diverzitu	internetového	podnikání	a	odolnost	internetové	ekonomiky.	Podobně
prospěšný	by	byl	i	"dlouhý	konec"	vládních	úředníků	a	státních	zaměstnanců,
kteří	by	vnášeli	do	byrokracie	čerstvou	krev.

ÚTĚKY	Z	EXTRÉMOVA

Napětí	mezi	naší	společností,	plnou	koncentrací,	a	klasickou	představou	zlaté
střední	cesty	nevyhnutelně	vzrůstá	a	je	tedy	i	pochopitelné,	že	se	mohou
vyskytnout	pokusy	o	zvrácení	této	situace.	Žijeme	ve	společnosti	všeobecného
volebního	práva,	v	níž	bylo	zavedeno	progresivní	zdanění	právě	proto,	aby
oslabilo	vítěze.	Ti,	kdo	se	nacházejí	ve	spodních	patrech	pyramidy,	mohou	lehce
přepsat	společenská	pravidla	a	zabránit	tak	tomu,	aby	je	koncentrace	bolestně
zasáhla.	Není	k	tomu	ani	nutné	chodit	k	volbám	-

nástrojem	ke	zmírnění	tohoto	problému	se	v	minulosti	stalo	také
náboženství.	Před	nástupem	křesťanství	mívali	mocní	v	řadě	společností
množství	manželek,	čímž	mužům	z	nižších	vrstev	blokovali	přístup	k	ženskému
lůnu;	výsledný	stav	tak	připomínal	reprodukční	exkluzivitu	alfa	samců
vyskytující	se	u	mnoha	živočišných	druhů.	Zásluhou	pravidla	jeden	muž	-	jedna
žena	se	jej	však	křesťanství	podařilo	zvrátit.

Islám	později	omezil	maximální	počet	žen	na	čtyři.	Judaismus	sice	dříve
mnohoženství	umožňoval,	ale	během	středověku	přešel	k	monogamii.	Tuto
strategii	můžeme	prohlásit	za	úspěšnou:	instituce	přísně	monogamního
manželství	(bez	oficiálních	konkubín,	jak	tomu	bylo	zvykem	v	časech	starého
Řecka	a	Říma),	i	pokud	je	praktikována	"po	francouzsku",	přináší	stabilitu,
protože	odpadá	existence	početné	skupiny	rozhněvaných,	sexuálně
deprivovaných	mužů	z	nízkých	vrstev,	kteří	jsou	ochotni	podpořit	revoluci,	jen
aby	dostali	šanci	k	páření.

Musím	říct,	že	mě	tento	důraz	na	ekonomickou	nerovnost	na	úkor	všech
ostatních	typů	nerovností	trochu	irituje.	Spravedlnost	není	jen	čistě	ekonomickou
záležitostí,	a	uspokojíme-li	své	základní	materiální	potřeby,	má	toho	s
ekonomikou	společného	méně	a	méně.	Jde	především	o	postavení	ve
společenské	hierarchii.	Superhvězdy	budou	existovat	vždy	a	za	všech	okolností.
Sovětský	svaz	zavedl	výrazně	rovnostářskou	ekonomickou	strukturu,	čímž	však
zároveň	podpořil	vznik	nového	typu	nadčlověka	.

Nepochopena	nebo	(kvůli	zneklidňujícím	dopadům)	popírána	je	tu	absence



role	průměru	v	intelektuální	produkci.	Neúměrný	podíl,	jejž	má	na
intelektuálním	vlivu	jen	několik	málo	jedinců,	je	ještě	znepokojivější	než
nerovné	rozdělení	bohatství	-	zneklidňuje	nás,	protože	jej	na	rozdíl	od
diskrepancí	v	příjmech	neodstraní	žádná	sociální	politika.	Rozdíly	v	bohatství
mohl	komunismus	zmenšit	či	skrýt,	odstranit	z	intelektuálního	života	systém
superhvězd	však	už	nedokázal.

Michael	Marmot	z	Whitehall	Studies	ukázal,	že	ti,	kdo	v	hierarchii	zaujímají
přední	postavení,	žijí	déle,	a	to	i	v	případě,	že	výsledek	opravíme	o	případný	vliv
chorob.	Marmotův	působivý	projekt	dokládá,	jak	společenské	postavení	samo	o
sobě	dokáže	ovlivnit	dlouhověkost.	Jak	bylo	zjištěno,	herci,	kteří	získají	Oscara,
žijí	v	průměru	o	pět	let	déle	než	jejich	méně	úspěšní	kolegové.	Déle	žijí	rovněž
lidé	ve	společnostech	s	méně	strmým	sociálním	gradientem.	V	těch	silně
rozvrstvených	se	nezávisle	na	ekonomických	podmínkách	dožívají	věku	nižšího;
lze	tedy	říct,	že	vítězové	zabíjejí	své	kolegy.	Neznám	na	tento	stav	žádný	lék	(s
výjimkou	náboženské	víry).	Je	snad	možné	pořídit	si	proti	demoralizujícímu
úspěchu	svých	kolegů	pojistku?	Měli	bychom	zrušit	Nobelovu	cenu?	Ta,	jež	se
udílí	za	ekonomii,	společnosti	ani	procesu	poznání	zcela	jistě	neprospěla,	ale
dokonce	i	ti	vědci,	kteří	ji	obdrželi	za	skutečný	přínos	lékařství	či	fyzice,	příliš
rychle	vytlačují	z	našeho	povědomí	ty	ostatní	a	zkracují	jim	život.	Extrémov
zkrátka	existuje,	ať	se	nám	to	líbí	či	nikoliv,	musíme	se	s	ním	tedy	naučit	žít	a
najít	recept	na	to,	jak	jej	učinit	stravitelnějším.

Kapitola	patnáctá:	VELKÝ	INTELEKTUÁLNÍ



PODVOD	JMÉNEMGAUSSOVA	KŘIVKA	{56}

Na	pastis	bych	s	ním	nešel	-	Quételetova	chyba	-	Průměrný	člověk	je
monstrum	-	Učiňme	z	něj	boha	-	Ano	a	ne	-	Ne	zcela	reálný	experiment

Zapomeňte	na	všechno,	co	jste	se	kdy	na	vysoké	škole	naučili	o	statistice	a
teorii	pravděpodobnosti.	Pokud	jste	podobný	kurs	nikdy	neabsolvovali,	tím	lépe.
Vezměme	to	úplně	od	začátku.

GAUSSOVO	A	MANDELBROTOVO	ROZDĚLENÍ

Když	jsem	v	prosinci	2001	cestoval	z	Osla	do	Curychu,	přestupoval	jsem	na
frankfurtském	letišti.

Měl	jsem	tam	poměrně	dost	času	a	těšil	jsem	se	také,	že	si	koupím	dobrou
hořkou	čokoládu,	zejména	proto,	že	jsem	si	úspěšně	namluvil,	že	kalorie	z	letiště
se	nepočítají.	Když	jsem	platil,	pokladní	mi	vrátila	desetimarkovou	bankovku,
jejíž	reprodukci	uvidíte	na	následující	stránce.	Protože	Evropa	tehdy	právě
přecházela	na	společnou	měnu	a	marky	měly	během	několika	málo	dní	zmizet	z
oběhu,	nechal	jsem	si	bankovku	na	památku.	Množství	národních	měn,	jež	bylo
před	zavedením	eura	pro	Evropu	typické,	bylo	výhodné	pro	tiskaře	cenin,
směnárníky	a	samozřejmě	pro	ty,	kdo	s	měnami	obchodovali,	včetně	(víceméně)
skromného	autora	této	knihy.	Když	jsem	se	však	zakousl	do	čokolády	a	s	lítostí	v
oku	na	bankovku	pohlédl,	málem	mi	zaskočilo.	Povšiml	jsem	si	na	ní	totiž	vůbec
poprvé	čehosi	zvláštního.	Nesla	portrét	Carla	Friedricha	Gausse	a	vyobrazení
jeho	slavné	křivky.

Poslední	desetimarková	bankovka	s	portrétem	C.	F.	Gausse	a	(vlevo	od	něj)
jeho	průměrovské	křivky.

Ironií	osudu	je,	že	Gaussova	křivka	je	tou	poslední	věcí,	kterou	si	lze	s
německou	měnou	spojovat:	kurs	říšské	marky	(jak	se	tehdy	nazývala)	se	ve
dvacátých	letech	během	několika	let	vyhoupl	ze	čtyř	až	na	čtyři	biliony	marek	za
dolar,	což	nám	bezpochyby	napoví,	že	používat	zvonovou	křivku	k	popisu
nahodilostí	ve	fluktuacích	měnových	kurzů	postrádá	smysl.	Dostatečným
důvodem	k	jejímu	odmítnutí	by	byl	jediný	takový	pohyb	-	stačí	pomyslet	na	jeho
následky.	Přesto	na	mě	právě	tato	křivka	hleděla	z	bankovky	společně	s	poněkud
strohým	profesorem	Gaussem,	který	nebudil	dojem	člověka,	s	kterým	bych	si
přál	sedět	na	terase,	klábosit	a	popíjet	pastis.

Ještě	neuvěřitelnější	je,	že	Gaussovu	křivku	používají	centrální	bankéři	a
regulátoři,	muži	pověstní	tmavými	obleky	a	nudnými	výroky	o	měnách,	jako



nástroj	řízení	rizik.

Pokles,	který	narůstá
Jak	jsem	již	uvedl,	hlavním	rysem	Gaussova	rozdělení	je	skutečnost,	že

většina	pozorovaných	případů	se	drží	poblíž	středu,	tedy	průměru;	čím	více	se
od	něj	vzdalujete,	tím	rychleji	(exponenciálně)	klesá	i	pravděpodobnost
existence	takové	odchylky.	Pokud	byste	si	měli	zapamatovat	jen	jedinou
informaci,	nechť	je	to	tahle:	pohybujete-li	se	směrem	od	středu,	rychlost	poklesu
pravděpodobnosti	dramaticky	roste.	Pro	ilustraci	se	podívejme	na	následující
seznam.	Jako	příklad	gaussovské	číselné	veličiny	jsem	použil	lidskou	výšku	a
pro	lepší	názornost	ji	trochu	zjednodušil.	Předpokládejme,	že	průměrná	výška
(mužů	i	žen)	je	167	cm.	To,	čemu	zde	budu	říkat	jednotka	odchylky,	si	stanovme
jako	10	cm.	Podívejme	se	na	přírůstky	nad	167	cm	a	uvažujme,	jak
pravděpodobné	bude,	že	někdo	takové	tělesné	výšky	dosáhne.	{57}

O	10	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	177	cm):	1	osoba	ze	6,3
O	20	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	187	cm):	1	ze	44
O	30	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	197	cm):	1	ze	740
O	40	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	207	cm):	1	z	32	000
O	50	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	217	cm):	1	z	3	500	000
O	60	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	227	cm):	1	z	1	000	000	000
O	70	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	237	cm):	1	ze	780	000	000	000
O	80	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	247	cm):	1	z	1	600	000	000	000

000
O	90	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	257	cm):	1	z	8	900	000	000	000

000	000
O	100	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	267	cm):	1	ze	130	000	000

000	000	000	000	000
O	110	cm	vyšší	než	průměr	(tj.	vyšší	než	277	cm):	1	z	36	000	000	000

000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000

Povšimněme	si,	že	pokud	se	nemýlím,	záhy	po	dvaadvaceti	odchylkách,	tedy
když	je	výška	220	cm	nad	průměrem,	dosahuje	pravděpodobnost	googolu,	což	je
jednička	se	sto	nulami.

Smyslem	tohoto	seznamu	je	demonstrovat	zmíněné	zrychlení	poklesu.	Stačí
se	podívat	na	rozdíl	v	pravděpodobnosti	výskytu	osob	přesahujících	průměr	o
šedesát,	respektive	sedmdesát	centimetrů.	Kvůli	pouhým	deseti	centimetrům
navíc	přecházíme	od	jednoho	člověka	z	miliardy	k	jednomu	na	každých	780



miliard!	A	postoupíme-li	ze	sedmdesáti	na	osmdesát	centimetrů,	tedy	dalších
deset	centimetrů	nad	průměr,	přesuneme	se	od	jedné	ku	780	miliardám	k	jedné
ku	1,6	trilionu!{58}

Tento	náhlý	pokles	pravděpodobnosti	setkání	s	určitým	jevem	je	i	důvodem,
proč	lze	ignorovat	extrémní	hodnoty.	Může	nastat	jen	u	jediné	křivky,	kterou	je
právě	Gaussova	(a	její	neškálovatelní	sourozenci).

Mandelbrotovské	rozdělení
Nyní	se	pro	srovnání	podívejme	na	pravděpodobnostní	rozdělení	výše

bohatství	v	Evropě.
Předpokládejme,	že	je	toto	bohatství	škálovatelné	a	odpovídá	Mandelbrotově

distribuci.	(Nejde	o	přesný	popis	rozdělení	evropského	majetku;	zjednodušil
jsem	jej,	abych	zdůraznil	logiku	škálovatelného	rozdělení.){59}

Škálovatelné	rozdělení	bohatství
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	1	mil.:	1	ze	62,5
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	2	mil.:	1	ze	250
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	4	mil.:	1	z	1000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	8	mil.:	1	z	4000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	16	mil.:	1	z	16	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	32	mil.:	1	z	64	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	320	mil.:	1	z	6	400	000

Rychlost	poklesu	pravděpodobnosti	zde	zůstává	konstantní	(nebo	se
nesnižuje)!	Zdvojnásobíte-li	částku,	výskyt	takových	případů	čtyřnásobně
snížíte,	nezávisle	na	tom,	zdali	jste	na	osmi	nebo	šestnácti	milionech	eur.	To	je	v
kostce	ilustrace	rozdílu	mezi	Průměrovem	a	Extrémovem.

Vzpomeňme	si	na	porovnání	mezi	škálovatelnými	a	neškálovatelnými
veličinami	ve	třetí	kapitole.	Škálovatelnost	znamená,	že	neexistuje	"protivítr",
který	by	vás	zpomaloval.

Mandelbrotovský	Extrémov	může	samozřejmě	nabýt	mnoha	podob.
Představme	si	rozdělení	bohatství	v	extrémně	koncentrované	verzi	Extrémova;
zdvojnásobíte-li	bohatství,	snížíte	jeho	výskyt	na	polovinu.	Takový	výsledek	se
od	předchozího	příkladu	sice	číselně	liší,	ale	řídí	se	stejnou	logikou.

Fraktální	rozdělení	bohatství	za	předpokladu	velkých	nerovností
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	1	mil.:	1	ze	63
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	2	mil.:	1	ze	125
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	4	mil.:	1	z	250



Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	8	mil.:	1	z	500
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	16	mil.:	1	z	1000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	32	mil.:	1	z	2000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	320	mil.:	1	z	20	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	640	mil.:	1	ze	40	000

Pokud	by	se	distribuce	bohatství	řídila	Gaussovým	rozdělením,	pozorovali
bychom	směrem	od	jednoho	milionu	následující	divergenci.

Rozdělení	bohatství	podle	Gaussovy	křivky
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	1	mil.:	1	ze	63
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	2	mil.:	1	ze	127	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	3	mil.:	1	ze	14	000	000

000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	4	mil.:	1	z	886	000	000

000	000	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	8	mil.:	1	ze	16	000	000

000	000	000	000	000	000	000	000	000
Počet	lidí,	jejichž	čisté	jmění	přesahuje	hodnotu	16	mil.:	1	z...	tohle	už

nezvládne	žádný	z	mých	počítačů.

Těmito	seznamy	se	snažím	demonstrovat	kvantitativní	rozdíly	v
paradigmatech.	Jak	jsem	již	uvedl,	druhé	z	popsaných	paradigmat	je
škálovatelné	a	nebrzdí	je	"protivítr".	Povšimněme	si,	že	jiným	názvem	pro
škálovatelnost	jsou	mocninné	zákony.

Vědomí,	že	se	nacházíme	v	prostředí,	kde	vládnou	mocninné	zákony,	nám
samo	o	sobě	příliš	nepomůže.	Proč?	Protože	příslušné	koeficienty	potřebujeme
měřit	v	reálném	světě,	což	je	daleko	obtížnější	než	uvnitř	rámce	daného
Gaussovou	křivkou,	neboť	pouze	Gaussovo	rozdělení	odhaluje	své	vlastnosti
poměrně	rychle.	Metoda,	kterou	předkládám,	je	tedy	spíše	obecný	způsob,	jak
pohlížet	na	svět,	než	přesné	řešení.

Co	si	zapamatovat
Zapamatujte	si	následující:	variace	Gaussovy	křivky	čelí	"protivětru",	který

způsobuje,	že	čím	více	se	vzdalujete	průměru,	tím	rychleji	pravděpodobnost
klesá,	zatímco	škálovatelné	či	mandelbrotovské	variace	takto	omezeny	nejsou.
To	je	v	zásadě	vše,	co	potřebujete	vědět.	{60}

Nerovnost



Podívejme	se	na	podstatu	nerovnosti	trochu	blíže.	Vycházíme-li	z
gaussovského	rámce,	nerovnost	se	stoupající	odchylkou	klesá	-	což	je	způsobeno
vzrůstající	rychlostí	poklesu.	U	škálovatelných	veličin	to	však	neplatí:	nerovnost
zůstává	stejná.	Je	stejná	mezi	velmi	bohatými	i	obyčejně	bohatým	-

nezpomaluje.	{61}
Podívejme	se	na	následující	efekt.	Vyberme	náhodný	vzorek	sestávající	z

jakýchkoliv	dvou	amerických	občanů,	jejichž	roční	příjem	činí	v	souhrnu	milion
dolarů.	Jak	bude	tento	milion	nejpravděpodobněji	rozdělen?	V	Průměrově	by
bylo	takovou	variantou	půl	milionu	na	každého.

V	Extrémově	je	však	nejpravděpodobnější,	že	první	vydělá	50	000	a	druhý
950	000	dolarů.	U	prodeje	knih	je	situace	ještě	asymetričtější.	Pokud	bych	vám
řekl,	že	dva	autoři	prodali	dohromady	milion	knih,	bude	tou
nejpravděpodobnější	kombinací	993	000	výtisků	u	prvního	a	7000	u	druhého
autora.

Pravděpodobnost	varianty,	že	každý	prodá	500	000	výtisků,	je	mnohem
nižší.	Čím	vyšší	součet,	tím	větší	asymetrie	v	rozložení	na	jednotlivé	podíly.

Proč	tomu	tak	je?	Srovnání	nám	poskytne	příklad	s	tělesnou	výškou.
Kdybych	vám	řekl,	že	součet	výšky	dvou	osob	činí	420	cm,	dospěli	byste	k
tomu,	že	s	největší	pravděpodobností	budou	oba	měřit	210

cm,	nikoliv	60	a	360	cm	a	dokonce	ani	180	a	240	cm!	Jedinci	vyšší	než	240
cm	jsou	natolik	řídkým	jevem,	že	by	taková	kombinace	byla	prakticky	nemožná.

Extrémov	a	pravidlo	80/20
Slyšeli	jste	někdy	o	pravidle	80/20?	Jde	o	hovorové	označení	pro	mocninné

zákony,	které	vzniklo,	když	si	Vilfredo	Pareto	povšiml,	že	osmdesát	procent
italské	půdy	patří	dvaceti	procentům	obyvatel.	Někteří	mluví	o	tom,	že	osmdesát
procent	práce	vykonává	dvacet	procent	lidí,	jiní	zase,	že	osmdesát	procent	úsilí
vytváří	jen	dvacet	procent	výsledku	a	naopak.

Co	se	axiomů	týče,	tenhle	nebyl	formulován	nejpůsobivěji:	mohli	jsme	místo
něj	mít	například	pravidlo	50/1	a	tvrdit,	že	jedno	procento	lidí	vykoná	padesát
procent	práce.	Svět	se	při	takové	formulaci	jeví	ještě	nespravedlivější	-	ač	jí
říkáme	přesně	totéž	co	tou	předchozí.	Jak	to?	Existuje-li	nerovnost,	bude
nerovnoměrný	také	přínos	těch,	které	počítáme	mezi	zmíněných	dvacet	procent	-
jen	pár	z	nich	bude	mít	na	celkovém	výsledku	lví	podíl.	Dospějeme	tak	až	k
jedinému	člověku	ze	sta,	který	bude	k	celku	přispívat	o	něco	více	než	polovinou.

Pravidlo	80/20	je	jen	metaforické;	nejde	o	pravidlo,	tím	méně	o	železný
zákon.	V	americkém	nakladatelském	průmyslu	se	proporce	pohybuje	spíše
kolem	97/20	(o	devadesát	sedm	procent	celkového	prodeje	se	tedy	postará
dvacet	procent	autorů);	zaměříme-li	se	na	literaturu	faktu,	je	situace	ještě	horší	(z



téměř	8000	knih	jich	představuje	polovinu	celkového	prodeje	pouhých	dvacet).
Povšimněme	si,	že	ne	vše	je	přitom	neurčité.	V	některých	podobných

případech	narazíme	na	koncentrace,	jež	mají	velmi	předvídatelné	a	uchopitelné
vlastnosti,	a	tedy	umožňují	jednoznačné	rozhodování,	protože	již	předem
dokážeme	rozpoznat,	kde	se	oněch	důležitých	dvacet	procent	nachází.

Takové	situace	lze	pak	velmi	snadno	kontrolovat.	Malcolm	Gladwell	v
jednom	svém	článku	v	New	Yorkeru	uvedl,	že	většinu	případů	týrání	vězňů	má
na	svědomí	jen	malý	počet	brutálních	dozorců.

Odstraníme-li	je,	počet	týraných	vězňů	výrazně	poklesne.	(V	nakladatelském
podnikání	naproti	tomu	nikdy	předem	nevíte,	která	z	knih	vám	vydělá	nejvíc.
Totéž	platí	i	u	válek:	předem	netušíte,	který	z	konfliktů	připraví	o	život	nemalou
část	obyvatel	planety.)

Tráva	a	stromy
Shrnu	a	zopakuji	nyní	argumenty,	které	v	této	knize	doposud	zazněly.

Měřítka	neurčitosti,	která	se	zakládají	na	Gaussově	křivce,	neberou	v	úvahu
možnost	ani	dopad	velkých	skoků,	a	v	Extrémově	je	tedy	nelze	aplikovat.
Používat	je	by	bylo	jako	upřeně	hledět	na	trávu	a	přehlížet	(ve	srovnání	s	ní
obrovské)	stromy.	Byť	jsou	takové	nepředvídatelné	velké	odchylky	vzácné,
nemůžeme	je	odepsat	jako	zanedbatelné	extrémní	hodnoty,	neboť	mají
dramatický	souhrnný	dopad.

Tradiční	gaussovský	pohled	na	svět	začíná	tím,	že	se	zaměříme	na	běžné
případy	a	až	v	druhé	řadě	pohlížíme	na	výjimky	v	podobě	extrémních	hodnot.
Možný	je	však	i	přístup,	který	u	výjimečných	hodnot	začíná	a	k	těm	obyčejným
přistupuje	jako	ke	druhořadým.

Zdůraznil	jsem,	že	existují	dva	kvalitativně	rozdílné	typy	nahodilosti,	lišící
se	jako	voda	a	vzduch.

Jeden	z	nich	se	o	extrémy	nezajímá,	v	druhém	mají	naopak	závažný	dopad.
Jeden	"černé	labutě"

nevytváří,	druhý	ano.	O	plynu	nelze	diskutovat	stejným	způsobem	jako	o
kapalině.	I	kdyby	to	šlo,	neříkali	bychom	takovému	přístupu	"aproximace".	Plyn
není	"aproximací"	kapaliny.	Gaussovský	přístup	můžeme	úspěšně	použít	u	těch
proměnných,	kde	je	racionální	důvod	se	domnívat,	že	největší	prvek	nebude
příliš	vzdálen	od	průměru.	Existuje-li	závaží,	jež	táhne	čísla	dolů,	nebo	pokud
extrémním	případům	brání	fyzikální	omezení,	skončíme	v	Průměrově.	Jestliže
existují	mocné	rovnovážné	síly,	které	vracejí	věci	po	vychýlení	z	rovnováhy	zase
k	normálu,	opět	lze	použít	gaussovský	přístup.	Jindy	na	něj	však	raději
zapomeňte.	Z	téhož	důvodu	je	velká	část	ekonomie	založena	na	představě
rovnováhy	neboli	ekvilibria:	kromě	dalších	výhod	totiž	umožňuje	traktovat



ekonomické	jevy	jako	gaussovské.
Rád	bych	zdůraznil,	že	netvrdím,	že	průměrovský	typ	nahodilosti

neumožňuje	existenci	jistého	počtu	extrémů.	Říká	nám	ovšem,	že	jsou	natolik
vzácné,	že	v	součtu	nehrají	význačnější	roli.	Dopad	takovýchto	extrémů	je
směšně	nízký	a	s	rostoucím	objemem	vzorku	se	dále	zmenšuje.

Popišme	to	o	něco	techničtěji:	i	v	případě,	že	se	ve	vašem	výběru	nacházejí
jak	obři,	tak	trpaslíci,	tedy	případy	lišící	se	o	několik	magnitud,	stále	se	můžete
nacházet	v	Průměrově.	Jak	to?	Předpokládejme,	že	máte	vzorek	sestávající	z
tisíce	osob,	jejichž	spektrum	je	široké,	od	obrů	po	trpaslíky.	V	takovém	vzorku
pravděpodobně	uvidíte	mnoho	obrů,	nikoliv	jen	tu	a	tam	nějakého.	Pár	obrů
navíc	průměr	příliš	neovlivní,	protože	obry	obecně	ve	svém	vzorku	očekáváte,	a
průměr	díky	tomu	bude	vysoký.	Jinak	řečeno,	ani	ten	největší	pozorovaný	případ
nemůže	být	příliš	daleko	od	průměru	-	ten	vždy	zahrnuje	oba	typy,	obry	i
trpaslíky,	z	nichž	ani	jeden	by	neměl	být	příliš	vzácný	(pokud	ve	velmi	vzácných
případech	nepotkáte	veleobra	nebo	minitrpaslíka).	Jde	o	Průměrov	s	vysokou
hodnotou	jednotky	odchylky.

Znovu	si	povšimněme	následujícího	principu:	čím	vzácnější	případ,	tím	vyšší
chyba	v	odhadu	pravděpodobnosti	-	i	v	případě,	že	použijeme	Gaussovo
rozdělení.

V	následujících	řádcích	si	ukážeme,	jak	Gaussova	křivka	ze	života
odstraňuje	nahodilost	-	což	je	i	důvodem	její	obliby.	Máme	ji	rádi,	protože
dovoluje	počítat	s	určitostí.	Jak?	Pomocí	zprůměrování,	jak	vzápětí	uvidíme.

Proč	je	pití	kávy	bezpečné
Vzpomeňme	si,	jak	jsme	ve	třetí	kapitole	popsali	Průměrov:	žádné	jednotlivé

pozorování	tu	nemá	významný	dopad	na	celkový	součet.	S	přibývající	velikostí
statistického	souboru	je	tato	vlastnost	stále	výraznější.	Průměry	jsou	čím	dál	tím
stabilnější	až	do	bodu,	kdy	jsou	si	všechny	vzorky	navzájem	podobné.

V	životě	jsem	vypil	mnoho	šálků	kávy	(je	to	hlavní	závislost,	kterou	trpím).
Nikdy	jsem	přitom	nepozoroval,	že	by	mi	káva	ze	stolu	vyskočila	o	půl	metru
výše	nebo	se	spontánně	a	bez	cizí	pomoci	vylila	na	rukopis	této	knihy	(dokonce
ani	v	Rusku).	Abyste	se	stali	svědky	takové	události,	potřebovali	byste	věru	víc
než	mírnou	závislost	na	kofeinu;	vyžadovalo	by	to	nejspíš	víc	lidských	životů,
než	si	lze	vůbec	představit.	Pravděpodobnost	je	tu	natolik	nízká,	že	všechny	ty
nuly	ve	svém	volném	čase	prostě	nezvládnu	zapsat.	Přesto	fyzikální	realita
možnost,	že	můj	šálek	kávy	vyskočí,	připouští	-	je	to	velmi	nepravděpodobné,
leč	možné.	Částice	hmoty	přece	neustále	kmitají	sem	a	tam.	Jak	to,	že	z
kmitajících	částic	složený	šálek	kávy	už	nikoliv?	Jednoduše	proto,	že	skok
celého	šálku	by	vyžadoval,	aby	všechny	tyto	částice	poskočily	týmž	směrem	a



několikrát	to	zopakovaly	(přičemž	stůl	by	vykonal	kompenzační	pohyb	opačným
směrem).

Biliony	částic	v	mém	šálku	kávy	stejným	směrem	neskočí;	k	něčemu
takovému	nedojde	ani	za	celou	dobu	trvání	vesmíru,	v	němž	se	nacházíme.	Šálek
tedy	mohu	klidně	odsunout	na	okraj	psacího	stolu	a	věnovat	se	starostem
plynoucím	ze	závažnějších	zdrojů	neurčitosti.

Bezpečí,	v	němž	se	moje	káva	nachází,	ilustruje,	jak	si	lze	gaussovskou
nahodilost	ochočit	pomocí	zprůměrování.	Pokud	by	byl	můj	šálek	jedinou
velkou	částicí	nebo	se	jako	jediná	velká	částice	choval,	kmitání	by	představovalo
problém.	Je	však	jen	sumou	bilionů	velmi	malých	částic.

To	dobře	chápou	provozovatelé	kasin,	a	proto	nikdy	(počínají-li	si	správně)
neprodělají.	Jde	o	to,	neumožnit	jedinému	hráči	vsadit	příliš	velké	množství
peněz;	pro	kasino	je	mnohem	výhodnější	obsloužit	co	nejvíce	hráčů	a	povolit	jim
jen	omezenou	výši	sázek.	Hráči	mohou	dohromady	vsadit	například	dvacet
milionů	dolarů,	ale	o	zdraví	kasina	se	přesto	není	třeba	bát:	průměrná	výše	sázky
totiž	činí	dejme	tomu	dvacet	dolarů	a	sázkový	strop	je	stanoven	tak,	aby	majitelé
podniku	mohli	klidně	spát.	Variabilita	v	tržbách	kasina	bude	tedy	nezávisle	na
celkové	herní	aktivitě	směšně	nízká.	Opouštět	někoho	kasino	s	miliardou	dolarů
v	kapse	neuvidíte	po	celou	dobu	trvání	vesmíru.

Uvedený	princip	představuje	aplikaci	nejvyššího	zákona	Průměrova:	je-li
hráčů	velké	množství,	žádný	z	nich	neovlivní	celkový	součet	více	než	jen
nepatrně.



Následkem	toho	se	variací	kolem	průměru	Gaussova	rozdělení,	nazývaných
"chyby",	nemusíme	obávat.	Jsou	malé	a	vzájemně	se	ruší.	Jsou	to	jakési
domestikované	fluktuace	kolem	průměru.

Láska	k	určitosti
Pokud	jste	někdy	absolvovali	(nudný)	vysokoškolský	kurs	statistiky,

nechápali	příliš	mnoho	z	toho,	co	přednášejícího	přivádělo	k	nadšení,	a	lámali	si
hlavu	nad	smyslem	"směrodatné	odchylky",	nevěšte	hlavu.

Mimo	Průměrov	postrádá	totiž	směrodatná	odchylka	jakýkoli	význam.
Kurzy	neurobiologie	estetiky	nebo	postkoloniálních	afrických	tanců	by	vám
zjevně	prospěly	více	a	určitě	by	byly	zábavnější,	což	lze	empiricky	snadno
doložit.

Směrodatné	odchylky	se	mimo	Průměrov	nevyskytují,	a	pokud	snad	ano,
nejsou	důležité	a	moc	nám	toho	neříkají.	Tím	však	problém	nekončí.
Gaussovská	rodina	(zahrnující	rozličné	přátele	a	příbuzné,	například	Poissonův
zákon)	je	jedinou	třídou	rozdělení,	k	jejímuž	popisu	postačuje	směrodatná
odchylka	(a	průměr).	Nic	dalšího	už	nepotřebujete.	Gaussova	křivka	tak	uspokojí
redukcionismus	poblouzněných.

Existují	i	další	pojmy,	jež	mají	mimo	gaussovské	proměnné	jen	malý	či
nulový	význam:	korelace	a	její	ještě	nezvedenější	sestra	regrese.	Přesto	jsou	v
našich	metodách	hluboce	zakořeněny:	jen	stěží	si	lze	představit	obchodní	debatu,
ve	které	by	slovo	korelace	nepadlo	alespoň	jednou	.

Chcete-li	se	přesvědčit,	jak	nesmyslná	může	korelace	mimo	Průměrov	být,
vezměte	historické	časové	řady	dvou	proměnných	jednoznačně	náležejících	do
Extrémova,	například	trhy	s	dluhopisy	a	s	akciemi,	ceny	dvou	různých	typů
cenných	papírů,	vývoj	prodeje	knih	pro	děti	v	USA	a	výroby	hnojiv	v	Číně	nebo
ceny	nemovitostí	v	New	Yorku	a	výnosy	mongolského	akciového	trhu.	Pak
spočítejte	korelaci	mezi	páry	těchto	proměnných	během	různých	období,	dejme
tomu	v	letech	1994,	1995,	1996	a	tak	dále.	Korelace	se	pravděpodobně	ukáže
jako	silně	nestabilní;	bude	záviset	na	období,	pro	jaké	jsme	ji	počítali.	Navzdory
tomu	o	ní	lidé	hovoří	jako	o	čemsi	skutečném	a	hmatatelném,	propůjčují	jí
fyzikální	vlastnosti	-	zvěcňují	ji.

Stejná	iluze	hmatatelnosti	zasahuje	i	"směrodatnou"	odchylku.	Vezměte
jakoukoliv	časovou	řadu	historických	cen	či	hodnot.	Rozdělte	ji	na	několik
kratších	úseků	a	pro	každý	z	nich	spočtěte	jeho	"směrodatnou"	odchylku.	Jak	s
překvapením	zjistíte,	každý	vzorek	vykáže	jinou.	Proč	potom	mluvíme	o
směrodatných	odchylkách?	Bůhví.

Povšimněte	si,	že	stejně	jako	v	případě	klamu	narativity	platí,	že	vezmete-li
minulá	data	a	vypočítáte	jen	jedinou	korelaci,	tuto	nestabilitu	nezaregistrujete.



Jak	způsobit	katastrofu
Použijete-li	termín	statisticky	významný,	mějte	se	na	pozoru	před	iluzí

určitosti.	K	tomu,	aby	bylo	možné	tvrdit,	že	chyby	pozorování	sledují	Gaussovo
rozdělení,	je	nutný	gaussovský	kontext,	tedy	Průměrov.

Abychom	si	ukázali,	jak	rozšířený	problém	chybného	užití	Gaussova
rozdělení	je	a	jak	nebezpečný	může	být,	podívejme	se	na	(poměrně	nezáživnou)
knihu	s	názvem	Katastrofa	(Catastrophe)	od	soudce	Richarda	Posnera,	velmi
plodného	autora.	Autor	v	ní	běduje	nad	tím,	že	státní	úředníci	nerozumějí
nahodilosti,	a	mimo	jiné	doporučuje,	aby	se	tvůrci	vládní	politiky	naučili
statistiku	-	od	ekonomů.	To	téměř	budí	dojem,	že	soudce	Posner	má	zájem
katastrofy	podněcovat.	Navzdory	tomu,	že	patří	k	lidem,	kteří	by	měli	více	číst	a
méně	psát,	dokáže	uvažovat	originálně	a	pronikavě;	stejně	jako	mnozí	jiní	si
pouze	není	vědom	rozdílu	mezi	Extrémovem	a	Průměrovem	a	věří,	že	statistika
je	"věda"	a	nikdy	podvod.

Potkáte-li	ho	náhodou,	vysvětlete	mu	to.

QUÉTELETOVO	PRŮMĚRNÉ	MONSTRUM

Monstrozita	jménem	Gaussova	křivka	není	Gaussovým	vlastním	výtvorem.
Ačkoliv	na	ní	pracoval,	jako	matematik	se	zabýval	čistě	její	teoretickou
podstatou	a	nevynášel	žádné	soudy	o	struktuře	reality,	jak	to	činí	statisticky
uvažující	vědci.	G.	H.	Hardy	v	knize	Obrana	matematikova	napsal:	"Skutečná"
matematika	"skutečných"	matematiků,	matematika	Fermatova,	Eulerova,
Gaussova,	Abelova	a	Riemannova,	je	skoro	celá	"neužitečná"	(a	to	platí	jak	o
"aplikované",	tak	o	"čisté"	matematice).

Jak	jsem	již	uvedl,	zvonová	křivka	je	do	značné	míry	výtvorem	hazardního
hráče	Abrahama	de	Moivre	(1667-1754),	francouzského	kalvinisty,	který	strávil
většinu	života	v	Londýně,	ačkoliv	se	nikdy	nezbavil	silného	francouzského
přízvuku.	Jak	ale	uvidíme	dále,	nebyl	to	Gauss,	nýbrž	Adolphe	Quételet,	kdo	se
zapsal	do	dějin	myšlení	obzvlášť	negativním	způsobem.

Quételet	(1796-1874)	přišel	s	představou	fyzicky	průměrného	člověka,
l'homme	moyen.	Sám	byl	ovšem	"mužem	velkých	tvůrčích	vášní,	kreativity	a
energie",	jehož	by	šlo	jen	stěží	označit	za	průměrného	.

Psal	básně	a	byl	dokonce	spoluautorem	jisté	opery.	Jeho	základní	problém
spočíval	v	tom,	že	nebyl	empirickým	vědcem,	nýbrž	matematikem,	ale
neuvědomoval	si	to.	Ve	zvonové	křivce	objevil	harmonii.

Tento	problém	má	dvě	roviny.	Primo,	Quételet	se	zaobíral	normativní	ideou



učinit	svět	takovým,	aby	souhlasil	s	jeho	průměrem,	přičemž	průměrné	chápal
jako	"normální".	Kdybychom	mohli	v	celkovém	součtu	ignorovat	příspěvek
neobvyklých,	"nenormálních"	jevů,	tedy	"černých	labutí",	bylo	by	to	jistě
úžasné.	Takové	sny	však	pocházejí	ze	sféry	utopií.

Secondo,	s	Quételetovou	myšlenkou	se	pojila	jistá	empirická	potíž.	Zvonové
křivky	viděl	všude,	kam	pohlédl.	Byl	jimi	zaslepen,	a	jak	jsem	se	přesvědčil,
jakmile	se	vám	jednou	zvonová	křivka	usídlí	v	hlavě,	jen	těžko	se	jí	zbavíte.
Frank	Ysidro	Edgeworth	později	tuto	poruchu	nazval	quételetismus.

Zlatá	průměrnost
Quételet	konečně	poskytl	své	době	produkt,	po	němž	prahl	její	ideologický

apetit.	Žil	v	letech	1796-1874,	a	tak	mezi	jeho	současníky	najdeme	například
Saint-Simona	(1760-1825),	Pierre-Josepha	Proudhona	(1809-1865)	a	Karla
Marxe	(1818-1883),	tvůrce	rozdílných	verzí	socialismu.	Postosvícenské	době
vládla	touha	po	zlatém	průměru:	v	bohatství,	tělesné	výšce	a	váze	a	mnoha
dalších	věcech.	Nesla	v	sobě	prvek	zbožných	přání	smíchaný	se	značnou	dávkou
harmonie	-	a	platónství.

Často	si	připomínám	přikázání	svého	otce:	In	medio	stat	virtus,	"ctnost
spočívá	v	umírněnosti".	Po	dlouhý	čas	lidé	takový	ideál	ctili,	a	průměrnost	se	v
tomto	smyslu	stala	čímsi	jako	nejvyšší	hodnotou.

Quételet	však	s	touto	myšlenkou	zašel	ještě	o	krok	dále.	Sbíral	statistiky	a	jal
se	vytvářet	standardy	"průměrů".	Obvod	hrudníku,	výška,	hmotnost	novorozenců
-	jen	máloco	jeho	standardům	uniklo.	Jak	Quételet	zjistil,	zvětšuje-li	se
magnituda	odchylky,	jsou	tyto	odchylky	exponenciálně	vzácnější.	Poté	co	si
ujasnil	představu	o	tělesných	vlastnostech	svého	l'homme	moyen,	přešel	k
charakteristikám	sociálním.

Jeho	průměrný	člověk	byl	obdařen	jistými	zvyky,	jistou	spotřebou,	jistými
postupy.

Za	pomoci	svých	konstruktů	l'homme	moyen	physique	a	l'homme	moyen
moral,	tedy	fyzicky	a	morálně	průměrného	člověka,	vytvořil	Quételet	rozptyl
odchylek	od	průměru,	který	umístil	všechny	lidi	buď	nalevo,	nebo	napravo	od
středu	a	fakticky	postihoval	ty,	kteří	se	nalézali	na	statistické	zvonové	křivce
extrémně	nalevo	či	napravo	a	stali	se	tak	abnormálními.	Jakým	způsobem	to
ovlivnilo	Marxe,	dokládá	jeho	odkaz	na	Quételeta	ve	věci	koncepce	průměrného
jedince	v	Kapitálu:	"Sociální	odchylky	ve	smyslu	distribuce	bohatství	musí	být
minimalizovány."

Vědecké	komunitě	z	Quételetových	časů	je	však	nutno	přiznat	jistý	kredit.
Nepřijala	totiž	jeho	argumenty	ihned.	Kupříkladu	filozof,	matematik	a	ekonom
Augustin	Cournot	nevěřil,	že	průměrného	člověka	lze	vytvořit	na	čistě



kvantitativní	bázi.	Takový	standard	by	závisel	na	vlastnosti,	na	niž	se
zaměřujeme.	Měřítko	v	jedné	oblasti	se	může	lišit	od	měřítka	v	jiné.	Které	by
mělo	tvořit	standard?

L'homme	moyen	by	byl	zrůdou,	prohlásil	Cournot.	Jeho	kritiku	můžeme
vyložit	i	následovně:	vycházíme-li	z	toho,	že	být	průměrným	člověkem	je
žádoucí,	musí	být	takový	člověk	v	jisté	nespecifikované	oblasti	talentovanější
než	ostatní	-	nemůže	být	průměrný	ve	všem.	Pianista	bude	převyšovat	průměr	ve
hře	na	klavír,	zatímco	zaostávat	za	normou	bude	například	v	jízdě	na	koni.
Návrhář	bude	schopnější	v	navrhování,	a	tak	dále.	Pojem	člověka	považovaného
za	průměrného	se	liší	od	představy	člověka	průměrného	ve	všem,	na	co	sáhne.
Dokonale	průměrný	člověk	by	musel	být	napůl	ženou	a	napůl	mužem.

To	Quételetovi	zcela	uniklo.

Boží	chyba
Mnohem	problematičtějším	aspektem	celé	věci	je,	že	za	Quételetových	časů

se	Gaussově	distribuci	říkalo	la	loi	des	erreurs,	tedy	zákon	chyb,	protože	jednou
z	prvních	aplikací	této	křivky	byla	distribuce	chyb	v	astronomických	měřeních.
Máte	stejné	obavy	jako	já?	Odchylka	od	průměru	(a	v	tomto	případě	i	od
mediánu)	byla	chápána	jednoznačně	jako	chyba!	Není	divu,	že	se	Marx
Quételetovými	myšlenkami	nechal	očarovat.

Zmíněný	přístup	se	ujal	velmi	rychle.	Lidé	si	spletli	"měl	by"	s	"je"	a	na
základě	toho	usoudili,	že	věda	má	zelenou.	Pojem	průměrného	člověka	strmě
stoupá	společně	s	kulturou	vznikající	evropské	střední	třídy,	s	rodící	se	kulturou
postnapoleonskou	a	hokynářskou,	chladnou	vůči	nadměrnému	bohatství	a
výjimečnému	intelektu.	Lze	říct,	že	tento	sen	o	unifikované	společnosti	odpovídá
přání	racionálního	člověka	stojícího	tváří	v	tvář	genetické	loterii.	Pokud	byste	si
museli	zvolit	společnost,	do	které	se	chcete	v	příštím	životě	narodit,	a	nevěděli
byste,	jakého	výsledku	v	ní	dosáhnete,	pravděpodobně	byste	se	rozhodli
neriskovat:	zvolili	byste	tu,	v	níž	se	výsledky	dosažené	různými	jednotlivci	příliš
neliší.

Glorifikace	průměrnosti	měla	i	jeden	zábavný	následek:	ve	Francii	vznikla
politická	strana	jménem	poujadisté,	původně	založená	na	hokynářském	hnutí.
Šlo	o	vřelou	sešlost	polovyvolených,	kteří	doufali,	že	se	s	nimi	zbytek	vesmíru
srovná	do	jedné	řady	-	případ	neproletářské	revoluce.	Strana	měla	mentalitu
hokynářů,	která	se	promítla	i	do	používání	matematických	nástrojů.	Stvořil	snad
Gauss	matematiku	pro	kramáře?

Poincaré	zasahuje
Poincaré	se	stavěl	ke	Gaussově	křivce	s	podezřením.	Mám	tušení,	že	když



mu	ji	spolu	s	dalšími	podobnými	přístupy	k	modelování	neurčitosti
představovali,	cítil	se	nesvůj.	Vzpomeňme	si,	že	křivka	měla	původně	sloužit	k
měření	astronomických	chyb	a	že	Poincarého	představy	o	modelování	nebeské
mechaniky	byly	ovlivněny	tušením	skryté	neurčitosti.

Podle	Poincarého	si	mu	jeden	z	jeho	přátel,	nejmenovaný	"přední	fyzik",
stěžoval,	že	fyzikové	používají	Gaussovu	křivku	proto,	že	si	myslí,	že	ji
matematikové	považují	za	matematickou	nutnost,	zatímco	matematikové	proto,
že	věří	údajnému	tvrzení	fyziků,	že	je	podložena	empiricky.

Odstranit	nespravedlivé	vlivy
Budiž	mi	na	tomto	místě	dovoleno	prohlásit,	že	-	s	výjimkou	zmíněné

hokynářské	mentality	-	věřím	v	hodnotu	prostřednosti	a	průměrnosti:	který
humanista	by	si	nepřál	omezit	rozdíly	panující	mezi	lidmi?

Není	nic	odpudivějšího	než	bezohledný	ideál	nadčlověka.	Skutečný	problém
však	vidím	v	epistemologické	rovině.	Realita	a	Průměrov	jsou	dvě	odlišné	věci,
a	s	tímto	poznáním	bychom	se	měli	naučit	žít.

"Řekové	by	z	něj	učinili	boha"
Seznam	lidí,	kteří	chodili	po	světě	s	utkvělou	představou	zvonové	křivky,	je

díky	její	platónské	čistotě	neuvěřitelně	dlouhý.
Sir	Francis	Galton,	bratranec	Charlese	Darwina	a	vnuk	Erasma	Darwina,	byl

spolu	se	svým	bratrancem	dost	možná	jedním	z	posledních	nezávislých	vědců-
aristokratů.	Do	téže	kategorie	patřil	také	Henry	Cavendish,	lord	Kelvin,	svým
způsobem	rovněž	Ludwig	Wittgenstein	a	do	jisté	míry	i	slavný	filozof	Bertrand
Russell.	John	Maynard	Keynes	už	do	této	skupiny	zcela	nespadá,	ale	svým
myšlením	ji	zosobňuje.	Galton	žil	ve	viktoriánské	éře,	kdy	se	bohatí	dědicové	a
rentiéři	mohli	věnovat	-	kromě	jízdy	na	koni,	lovu	a	dalších	podobných	aktivit	-
také	vědě,	filozofii	či	(v	případě	menší	dávky	talentu)	politice.

Po	lecčems	z	oněch	dob	můžeme	dnes	jen	tesknit:	mimo	jiné	po	autenticitě
člověka,	který	pěstuje	vědu	pouze	pro	ni	samu	a	nikoliv	kvůli	kariéře.

To,	že	bádáte	z	lásky	k	poznání,	však	naneštěstí	neznamená,	že	to	nutně
vezmete	za	správný	konec.

Když	se	Galton	setkal	s	"normálním"	rozdělením	a	vstřebal	je,	zamiloval	se
do	něj.	Prohlásil	údajně,	že	kdyby	je	znali	Řekové,	povýšili	by	je	na	božstvo.	I
jeho	nadšení	tak	možná	přispělo	k	rostoucí	oblibě	Gaussovy	křivky.

Galton	nebyl	zatížen	matematickým	myšlením,	byl	však	posedlý	měřením.
Neznal	zákon	velkých	čísel,	ale	na	základě	naměřených	dat	jej	znovu	objevil.
Zkonstruoval	takzvaný	quincunx	(z	nějž	se	později	vyvinula	hra	jménem
pinball),	který	ukazuje	princip	vzniku	zvonové	křivky	-	více	si	o	tom	povíme	za



chvíli.	Je	třeba	uznat,	že	Galton	aplikoval	křivku	v	oblastech,	jako	jsou	genetika
a	dědičnost,	kde	je	její	užití	oprávněné.	Svým	zápalem	však	napomohl	průniku
rodících	se	statistických	metod	do	sociální	sféry.

Pouze	ano	a	ne,	prosím
Nyní	se	pokusme	prozkoumat	vzniklé	škody.	Činíte-li	kvalitativní	úsudky,

například	v	psychologii	či	medicíně,	a	hledáte	pouze	odpovědi	na	otázky	typu
ano/ne,	na	něž	se	magnitudy	nevztahují,	můžete	bez	vážných	problémů
předpokládat,	že	se	nacházíte	v	Průměrově.	Dopad	nepravděpodobného	případu
nemůže	být	příliš	silný.	Rakovinu	buď	máte,	nebo	nemáte,	těhotná	buď	jste,
nebo	nejste	a	tak	dále.	Stupně	mrtvosti	či	těhotenství	zde	nejsou	podstatné
(pokud	nejde	o	případ	epidemie).	Pracujete-li	však	s	agregáty,	kde	na	magnitudě
záleží,	například	s	příjmem,	bohatstvím,	návratností	investičního	portfolia	nebo	s
prodejností	knih,	narazíte	při	použití	Gaussovy	křivky	na	problém	a	doberete	se
k	chybné	distribuci,	protože	tato	křivka	k	podobným	veličinám	zkrátka	nepatří.
Vaše	průměry	může	narušit	jediné	číslo;	jediná	ztráta	dokáže	smazat	století
zisků.	Nelze	říct:	"To	je	jen	výjimka."	Výrok	"No,	možná	prodělám"	nemá
žádnou	výpovědní	hodnotu,	nedokážete-li	ztrátu	kvantifikovat.	Můžete	přijít	o
celé	jmění,	ale	také	jen	o	zlomek	svého	každodenního	výdělku.

Tím	lze	vysvětlit,	proč	je	empirická	psychologie	a	její	poznatky	o	lidské
povaze,	o	nichž	byla	řeč	výše,	vůči	chybnému	použití	Gaussovy	křivky	odolná;
kromě	toho	má	i	štěstí,	neboť	většina	v	ní	zkoumaných	proměnných	umožňuje
aplikaci	konvenční	gaussovské	statistiky.	Měříme-li,	kolik	osob	ve	vzorku	vnímá
zkresleně	nebo	kolik	se	jich	dopustí	chyby	v	úsudku,	odpovídá	nám	taková
studie	obecně	na	otázku	typu	ano/ne.	Její	nálezy	nemůže	narušit	žádný
jednotlivý	pozorovaný	případ.

Představme	si	nyní	ideu	zvonové	křivky	trochu	netradičně,	takříkajíc	od
píky.

MYŠLENKOVÝ	EXPERIMENT	NA	TÉMA	PŮVODU
ZVONOVÉ	KŘIVKY

Představte	si	quincunx	podobný	tomu	na	následujícím	obrázku.	Odpalte
dvaatřicet	míčků	-

předpokládejte,	že	deska	quincunxu	je	dobře	vyvážená,	a	tudíž	je	stejně
pravděpodobné,	že	míček	bude	při	střetu	s	kolíky	padat	doleva	i	doprava.
Očekávaným	výsledkem	bude,	že	většina	míčků	skončí	ve	sloupcích	ve	středu
hrací	plochy,	a	čím	více	od	tohoto	středu	se	bude	sloupec	odchylovat,	tím	méně



míčků	do	něj	spadne.
A	nyní	gedanken,	myšlenkový	experiment.	Házíte	mincí	a	po	každém	hodu

uděláte	úkrok	vlevo	či	vpravo	podle	toho,	zda	vám	padla	panna	či	orel.	Tomuto
typu	experimentu	říkáme	"náhodná	procházka",	ačkoliv	se	nemusí	nutně	týkat
chůze.	Namísto	úkroků	vpravo	či	vlevo	bychom	při	každém	tahu	stejně	dobře
mohli	například	získat	či	prodělat	dolar	a	udržovat	si	přehled	o	celkové	částce,
již	máme	v	kapse.

Předpokládejme,	že	jsem	pro	vás	přichystal	(zcela	legální)	sázku	s	neutrální
pravděpodobností.	Hoďte	si	mincí.	Padne-li	panna,	jste	o	dolar	bohatší,	v	případě
orla	dolar	ztrácíte.

Při	prvním	hodu	buď	získáváte,	nebo	ztrácíte.
Při	druhém	hodu	se	počet	možných	výsledků	zdvojnásobí.	První	případ:

výhra,	výhra.	Druhý	případ:	výhra,	prohra.	Třetí	případ:	prohra,	výhra.	Čtvrtý
případ:	prohra,	prohra.	Všechny	mohou	nastat	se	stejnou	pravděpodobností	a
kombinace	výhry	a	prohry	nastává	dvakrát	častěji	než	ostatní	případy,	neboť
případy	dva	a	tři,	tedy	výhra-prohra	a	prohra-výhra,	dávají	stejný	celkový
výsledek.	V	tom	spočívá	i	klíč	ke	Gaussově	křivce.	Co	se	nachází	uprostřed,	se
vzájemně	vyruší	-	a	jak	uvidíme,	nebude	toho	právě	málo.

Hrajete-li	tedy	v	každém	kole	o	jeden	dolar,	máte	po	dvou	kolech
pětadvacetiprocentní	pravděpodobnost,	že	získáte	dva	dolary,	a	tutéž
pravděpodobnost,	že	o	dva	dolary	přijdete,	přičemž	šance,	že	skončíte	na	nule,
činí	padesát	procent.

Pusťme	se	do	dalšího	kola.	Třetí	hod	množství	možných	případů	opět
zdvojnásobí,	máme	jich	tedy	osm.	První	případ	(po	dvou	hodech	výhra,	výhra)
se	větví	na	případy	výhra,	výhra,	výhra	a	výhra,	výhra,	prohra.	Na	konec	všech
předchozích	možných	případů	prostě	přidáme	buď	výhru,	nebo	prohru.	Druhý
případ	se	tedy	větví	na	výhru,	prohru,	výhru	a	výhru,	prohru,	prohru.	Třetí	případ
na	prohru,	výhru,	výhru	a	prohru,	výhru,	prohru.	Čtvrtý	případ	se	rozpadá	na
prohru,	prohru,	výhru	a	prohru,	prohru,	prohru.

ZJEDNODUŠENÝ	NÁČRT	QUINCUNXU



Nyní	tedy	může	se	stejnou	pravděpodobností	nastat	osm	různých	případů.
Povšimněme	si,	že	středové	výstupy,	kde	výhra	maže	prohru,	lze	opět	seskupit.
(Situace,	kdy	se	míček	odrazí	doleva	a	poté	doprava,	v	Galtonově	quincunxu
převládají,	a	mnoho	jich	tedy	končí	uprostřed.)	V	této	situaci	dostáváme
následující	kumulativní	výsledky:	1)	tři	výhry;

2)	dvě	výhry,	jedna	prohra,	v	součtu	jedna	výhra;	3)	dvě	výhry,	jedna	prohra,
v	součtu	jedna	výhra;	4)	jedna	výhra,	dvě	prohry,	v	součtu	jedna	prohra;	5)	dvě
výhry,	jedna	prohra,	v	součtu	jedna	výhra;	6)	dvě	prohry,	jedna	výhra,	v	součtu
jedna	prohra;	7)	dvě	prohry,	jedna	výhra,	v	součtu	jedna	prohra;	a	8)	tři	prohry.

Z	těchto	osmi	případů	tedy	jednou	vyhrajeme	třikrát	v	řadě.	Jednou	také
třikrát	po	sobě	prohrajeme.

Případ,	kdy	v	součtu	prohrajeme	jeden	dolar	(jedna	výhra,	dvě	prohry),	se
objevuje	třikrát.	Třikrát	nastává	rovněž	varianta,	kdy	v	součtu	jeden	dolar
získáme	(jedna	prohra,	dvě	výhry).

Zahrajme	si	ještě	čtvrté	kolo.	V	něm	dostáváme	šestnáct	různých	a	stejně
pravděpodobných	případů:	jednou	čtyři	výhry,	jednou	čtyři	prohry,	čtyřikrát	dvě
výhry,	čtyřikrát	dvě	prohry	a	šest	případů,	kdy	skončíme	na	nule.	Quincunx



(název	pochází	z	latinského	čísla	pět),	který	vidíme	na	obrázku,	ukazuje	stav	po
pěti	kolech	takové	hry,	s	dvaatřiceti	různými	možnostmi,	jež	lze	snadno
dopočítat.	V	tom	spočíval	i	princip	quincunxu,	jejž	použil	sir	Francis	Galton.
Nebyl	dostatečně	líný	a	ani	matematika	jej	dvakrát	nepoznamenala;	namísto
budování	důmyslných	strojů	mohl	použít	jednodušší	algebru	nebo	třeba
vyzkoušet	myšlenkový	experiment	podobný	tomu,	jaký	jsme	si	právě	ukázali.

Hrajme	dále.	Pokračujme,	dokud	se	nedopracujeme	ke	čtyřiceti	hodům.	Ty
lze	uskutečnit	během	pár	

minut,	avšak	k	výpočtu	možných	výsledků	budeme	potřebovat	kalkulačku	-
pro	naši	jednoduchou	myšlenkovou	metodu	jsou	již	příliš	náročné.	Dostaneme	1
099	511	627	776	-	tedy	víc	než	bilion	-

možných	kombinací.	Nemusíte	se	obtěžovat	a	přepočítávat	to	ručně:	je	to
dvojka	čtyřicetkrát	násobená	sama	sebou,	protože	každé	vlákno	se	při	střetu	s
kolíkem	vždy	rozdvojí.	(Vzpomeňme	si,	že	ve	čtvrtém	kole	jsme	přidali	ke
každé	alternativě	rozvětvení	na	výhru	a	prohru,	čímž	jsme	počet	alternativ
zdvojnásobili.)	Pouze	jediná	ze	všech	těchto	kombinací	bude	znamenat
čtyřicetidolarovou	výhru,	pouze	jediná	stejně	vysokou	ztrátu.	Zbytek	bude
kolísat	okolo	středu,	v	tomto	případě	nuly.

Nyní	je	již	patrné,	že	extrémní	hodnoty	jsou	u	tohoto	druhu	nahodilosti
mimořádně	vzácné.	Jen	jediný	z	1	099	511	627	776	různých	případů	ze	čtyřiceti
hodů	bude	znamenat	čtyřicet	výher	v	řadě.	I	pokud	byste	toto	čtyřicetihodové
cvičení	prováděli	každou	hodinu,	pravděpodobnost	čtyřiceti	výher	v	řadě	bude
tak	nízká,	že	dopracovat	se	k	nim	by	vám	zabralo	nějaký	ten	pátek.	Za
předpokladu,	že	si	občas	dopřejete	přestávku	na	jídlo,	pivo,	spánek	a	hádku	s
přáteli	či	spolubydlícími,	bude	trvat	téměř	čtyři	miliony	lidských	životů,	než	se
vám	poštěstí	byť	jen	jednou	vyhrát	(nebo	prohrát)	čtyřicetkrát	v	řadě.	A	vezměte
v	úvahu	ještě	následující	skutečnost:	dejme	tomu,	že	si	zahrajete	ještě	kolo
navíc,	celkově	tedy	jednačtyřicet	hodů:	k	dosažení	jednačtyřiceti	orlů	za	sebou
byste	v	takovém	případě	potřebovali	osm	milionů	životů.	Jedno	kolo	navíc
snižuje	pravděpodobnost	na	polovinu,	což	je	také	klíčový	atribut
neškálovatelného	pojetí	zkoumání	nahodilosti:	výskyt	extrémních	odchylek
klesá	stále	rychleji	a	rychleji.

Na	padesát	orlů	v	řadě	budou	již	třeba	čtyři	miliardy	průměrných	lidských
životů!

Zatím	jsme	se	ještě	ke	Gaussově	zvonové	křivce	nedostali,	ale	jsme	už
nebezpečně	blízko.	Jde	dosud	jen	o	zárodek,	ale	jádro	již	začínáme	vidět.	(S
dokonalou	Gaussovou	křivkou	se	ovšem	nesetkáme	nikdy,	neboť	jde	o
platonickou	formu,	které	se	lze	jen	přiblížit,	nikoliv	jí	dosáhnout.)	Jak	je	patrné	z
obrázku	na	následující	straně,	důvěrně	známý	zvonovitý	tvar	se	už	začíná



formovat.
Jak	se	k	dokonalé	křivce	přiblížit	ještě	víc?	Zmenšíme	velikost	jejích

základních	stavebních	kamenů.
Můžeme	házet	buď	čtyřicetkrát	o	jeden	dolar,	nebo	čtyřtisíckrát	o	deset

centů.	Očekávané	riziko	bude	v	obou	situacích	přibližně	stejné	-	což	je	ovšem
trik.	Ekvivalence	těchto	dvou	množin	hodů	s	sebou	nese	malou	neintuitivní
kličku.	Počet	hodů	jsme	vynásobili	stem,	počet	sázek	vydělili	deseti	-	zatím
nepátrejte	proč	a	jednoduše	předpokládejte,	že	tyto	sázky	jsou	"ekvivalentní".

Celkové	riziko	bude	stejné,	ale	nyní	se	nám	otevřela	možnost	vyhrát	či
prohrát	čtyřistakrát	v	řadě.	Pravděpodobnost	v	takovém	případě	činí	zhruba
jedna	ku	jedničce,	za	níž	bude	sto	dvacet	nul,	

tedy	1	ku	1	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000.

Zkusme	v	celém	procesu	ještě	chvíli	pokračovat.	Ze	čtyřiceti	hodů	se	sázkou
o	jeden	dolar	přecházíme	ke	4000	hodům	o	deset	centů	a	dále	ke	400	000	hodům
o	jeden	cent,	čímž	se	Gaussově	křivce	blížíme	stále	více.

Obrázek	výše	ukazuje	výsledky	rozprostřené	mezi	-	40	a	40,	máme	zde	tedy
osmdesát	bodů,	jimiž	prokládáme	křivku.	Ve	druhé	variantě	bychom	těchto	bodů
měli	již	8000.



Pokračujme.	Můžeme	házet	čtyřtisíckrát	a	sázet	desetinu	centu.	Co	takhle
čtyřsettisíckrát	o	tisícinu	centu?	Jako	platónská	forma	se	dokonalá	zvonová
křivka	v	principu	objevuje	tehdy,	když	máme	nekonečný	počet	hodů	a
nekonečně	malou	sázku.	Nesnažte	se	si	tento	výsledek	představit	nebo	v	něm
dokonce	hledat	nějaký	smysl.	Nemůžeme	již	hovořit	o	"infinitezimální"	velikosti
sázky	(název	vychází	z	toho,	že	máme	nekonečný	počet	sázek	a	nacházíme	se	v
oblasti,	jíž	matematikové	říkají	spojitá	soustava).	Potěšující	je,	že	existuje
náhražka.

Od	jednoduché	sázky	jsme	se	tedy	dostali	až	k	něčemu	zcela	abstraktnímu.
Začali	jsme	pozorováním	a	přešli	do	říše	matematiky.	A	matematické	objekty
bývají	ryzí	a	čisté.

Cosi	naprosto	abstraktního	by	nemělo	vůbec	existovat,	pravému	obrázku	se
tedy	nepokoušejte	porozumět.	Stačí	vědět,	jak	se	používá.	Berte	jej	jako
teploměr:	abyste	mohli	mluvit	o	teplotě,	nepotřebujete	vědět,	co	přesně
znamená.

Postačí,	když	znáte	vzájemnou	korespondenci	mezi	teplotou	a	komfortem	(či
jiným	empirickým	zřetelem).	Patnáct	stupňů	odpovídá	příjemnému	počasí;
dvacet	pod	nulou	není	nic,	nač	bychom	se	příliš	těšili.	Není	potřeba	zabývat	se
rychlostí	srážek	mezi	částicemi,	tedy	dějem,	který	z	technického	hlediska
popisuje,	co	je	to	teplota.	Stupně	představují	prostředek,	jímž	si	váš	mozek
překládá	jistý	externí	jev	do	čísel.	Podobně	i	Gaussova	zvonová	křivka	je
konstruována	tak,	že	68,2	procenta	pozorovaných	případů	spadá	do	oblasti	mezi
plus	jednou	a	minus	jednou	směrodatnou	odchylkou	od	průměru.	Znovu	opakuji:
nesnažte	se	pochopit,	zda	směrodatná	odchylka	znamená	totéž	co	průměrná	-



neznamená,	a	bohužel	až	příliš	mnoho	lidí,	kteří	termín	směrodatná	odchylka
užívají,	to	nechápe.	Směrodatná	odchylka	je	jen	číslo,	vůči	němuž	jevy
poměřujeme,	nic	než	záležitost	korespondence	v	případě,	že	by	jev	odpovídal
Gaussovu	rozdělení.

S	těmito	směrodatnými	odchylkami	se	můžete	často	setkat	pod	názvem
"sigma".	{62}	Lidé	také	používají	pojem	"rozptyl"	(což	je	totéž	-	rozptyl	je
mocnina	sigma,	tedy	směrodatné	odchylky).

Všimněme	si,	jak	je	tato	křivka	symetrická.	Ať	už	je	sigma	kladné	či
záporné,	dostanete	tytéž	výsledky.	Pravděpodobnost,	že	se	dostaneme	pod-4
sigma,	je	stejná,	jako	pravděpodobnost	překročení	hranice	+4	sigma,	zde	tedy
jednou	z	32	000	případů.

Jak	je	patrné,	hlavním	atributem	Gaussovy	křivky	je,	jak	stále	tvrdím,	že
většina	pozorovaných	případů	kolísá	okolo	průměru,	středu,	zatímco
pravděpodobnost	odchylek	se	zvyšující	se	vzdáleností	od	středu	stále	rychleji	a
rychleji	(exponenciálně)	klesá.	Chcete-li	si	zapamatovat	jen	jedinou	informaci,
měla	by	to	být	právě	ona	dramatická	rychlost,	s	níž	pravděpodobnost	při	pohybu
směrem	od	průměru	klesá.

Mimořádné	jevy	jsou	stále	nepravděpodobnější	a	nepravděpodobnější.
Můžeme	je	tedy	bezpečně	ignorovat.

Z	této	vlastnosti	vychází	i	ústřední	zákon	Průměrova:	vzhledem	k
nepatrnému	počtu	velkých	odchylek	bude	jejich	podíl	na	celku	téměř	neznatelný.

V	příkladu	s	tělesnou	výškou	uvedeném	výše	v	této	kapitole	jsem	použil
jednotku	odchylky	o	hodnotě	deset	centimetrů,	abych	tím	demonstroval,	jak	s
přibývající	výškou	výskyt	jednotlivých	případů	klesá.

Tato	odchylka	měla	hodnotu	jedno	sigma;	tabulka	tělesné	výšky	je	tedy	také
příkladem	operace	"poměřování	vůči	sigma"	-	sigma	v	ní	užíváme	jako	měrnou
jednotku.

Uklidňující	předpoklady
Povšimněme	si	ústředního	předpokladu	v	naší	hře	s	mincí,	který	nás	dovedl	k

zárodku	Gaussovy	křivky,	neboli	k	mírné	nahodilosti.
První	ústřední	předpoklad:	jednotlivé	hody	na	sobě	nezávisejí.	Mince	nemá

paměť.	Fakt,	že	vám	v	předchozím	hodu	padla	panna	nebo	orel,	nijak
neovlivňuje	pravděpodobnost	toho,	co	padne	v	tom	příštím.	V	házení	mincí	se
tedy	s	přibývajícím	časem	nijak	"nezlepšujete".	Uvedeme-li	na	scénu	paměť,
případně	dovednost	v	házení	mincí,	celá	gaussovská	konstrukce	se	nám	otřese	v
základech.

Vzpomeňme	si	na	pasáž	ze	čtrnácté	kapitoly	týkající	se	preferenčního
napojení	a	kumulativních	výhod.	Obě	zmíněné	teorie	předpokládají,	že



vyhrajete-li	dnes,	zvyšuje	to	vaši	šanci	na	vítězství	budoucí.
Pravděpodobnost	tedy	závisí	na	historii,	a	první	ústřední	předpoklad	vedoucí

ke	Gaussově	křivce	tak	v	realitě	selhává.	Ve	hrách	by	se	předchozí	výhry
zvýšenou	pravděpodobností	budoucích	zisků	pochopitelně	projevovat	neměly	-
ale	v	životě	je	tomu	jinak,	a	právě	proto	s	neklidem	sleduji	vyučování	teorie
pravděpodobnosti	na	základě	her.	Platí-li,	že	vítězství	plodí	další	vítězství,
čtyřicet	vítězství	v	řadě	uvidíte	s	daleko	větší	pravděpodobností	než	v	příkladu	s
formující	se	Gaussovou	křivkou.

Druhý	ústřední	předpoklad:	nenastávají	"divoké"	skoky.	Základem	náhodné
procházky	je	vždy	jeden	krok.	Jeho	velikost	přitom	nepodléhá	žádné	neurčitosti;
nedostali	jsme	se	do	situací,	v	nichž	se	prudce	proměňuje.

Zapamatujme	si,	že	jakmile	zůstane	alespoň	jeden	z	těchto	předpokladů
nenaplněn,	kumulace	našich	pohybů	(či	hodů	mincí)	nás	ke	zvonové	křivce
nedovede.	V	závislosti	na	tom,	co	se	stane,	může	vést	ke	strmé,	vůči	změně
měřítka	invariantní	nahodilosti	mandelbrotovského	typu.

"Gaussovu	křivku	najdeš	všude"
Jeden	z	problémů,	se	kterými	se	v	životě	potýkám,	spočívá	v	tom,	že

kdykoliv	někomu	řeknu,	že	Gaussova	křivka	je	všudypřítomná	pouze	v	mozcích
statistiků	a	nikoli	v	reálném	světě,	požaduje	po	mně,	abych	to	"dokázal"	-	což,
jak	uvidíme	v	dalších	dvou	kapitolách,	je	snadné,	zatímco	ještě	nikomu	se
nepodařilo	prokázat	opak.	Kdykoliv	nabídnu	proces,	který	není	gaussovského
typu,	chtějí	po	mně,	abych	svůj	návrh	zdůvodnil	a	"předložil	teorii,	o	kterou	se
opírá".	Ve	čtrnácté	kapitole	jsme	si	ukázali	modely	typu	"bohatí	dále	bohatnou",
jež	měly	odůvodnit	odmítnutí	použít	Gaussovu	křivku.	Jejich	tvůrci	byli	nuceni
trávit	čas	sepisováním	teorií	o	přípustných	modelech,	které	generují
škálovatelnost	-	jako	by	se	za	to	potřebovali	omlouvat.	K	čertu	s	teoriemi!	Je
snad	potřeba	hledat	ospravedlnění,	není-li	skutečný	svět	schopen	dostát
idealizovaným	představám,	které	prosadil	někdo	vůči	realitě	naprosto	slepý?

Moje	technika	namísto	studia	možných	modelů,	které	by	vytvářely
nahodilost	jiného	než	gaussovského	typu,	a	tedy	stejné	chyby	slepého
teoretizování,	předpokládá	pravý	opak:	poznat	Gaussovu	křivku	co	nejdůvěrněji,
a	rozpoznat	tak,	kde	funguje	a	kde	nikoliv.	Vím,	kde	leží	Průměrov.	Z	mého
pohledu	nerozumějí	Gaussově	křivce	často	(vlastně	téměř	vždy)	právě	ti,	kdo	ji
používají;	to	oni	by	měli	obhájit	její	použití,	nikoliv	naopak.

Tato	všudypřítomnost	Gaussovy	křivky	není	vlastností	reálného	světa,	nýbrž
problémem	našeho	myšlení,	který	má	kořeny	ve	způsobu,	jímž	se	na	svět
díváme.

Následující	kapitola	se	bude	zabývat	invariancí	přírody	vůči	změně	měřítka	a



vlastnostmi	fraktálů.	Ta	další	pak	prozkoumá	chybné	užívání	Gaussovy	křivky
ve	společensko-ekonomické	sféře	a	"potřebu	vytvářet	teorie".

Protože	jsem	zkoumáním	tohoto	problému	strávil	nemalou	část	svého	života,
nechávám	se	někdy	trochu	unést.	Od	té	doby,	co	jsem	o	něm	začal	přemýšlet	a
provádět	myšlenkové	experimenty	podobné	těm	výše	uvedeným,	jsem	nebyl
schopen	nalézt	mezi	podnikateli	ani	mezi	statistiky	nikoho	intelektuálně	natolik
konzistentního,	aby	současně	akceptoval	existenci	"černých	labutí"	i	odmítal
Gaussovu	křivku	a	příbuzné	nástroje.	Mnozí	moji	myšlenku	"černých	labutí"
sice	přijali,	ale	nedokázali	ji	dovést	k	jejímu	logickému	vyústění,	tedy	k
přesvědčení,	že	nahodilost	nelze	poměřovat	pouze	směrodatnou	odchylkou	(a
nazývat	tuto	odchylku	"míra	rizika");	chcete-li	popsat	neurčitost,	nemůžete
očekávat	jednoduché	odpovědi.	Máte-li	udělat	onen	krůček	navíc,	potřebujete	k
tomu	odvahu,	zaujetí,	schopnost	vidět	věci	v	souvislostech	a	touhu	nahodilosti
plně	porozumět.	Vyžaduje	to	také	nepřijímat	rozumy	ostatních	jako	Písmo	svaté.
O	něco	později	jsem	začal	narážet	na	fyziky,	kteří	sice	Gaussovu	křivku
odmítali,	ale	propadali	dalšímu	nešvaru:	důvěře	vůči	přesným	prediktivním
modelům,	nejčastěji	založeným	na	podrobném	upřesňování	preferenčního
napojení	ze	čtrnácté	kapitoly	-	tedy	další	formě	platónství.

Nedařilo	se	mi	nalézt	nikoho,	kdo	by	byl	schopen	jít	k	jádru	věci,	disponoval
vědeckou	technikou	a	současně	porozuměl	podstatě	nahodilosti;	kdo	by	bral
výpočty	jako	pomůcku,	nikoliv	cíl.	Téměř	patnáct	let	mi	trvalo,	než	jsem
takového	myslitele	našel:	je	jím	muž,	který	proměnil	mnohé	z	černých	labutí	v
šedé	-	slavný	Benoît	Mandelbrot.

Kapitola	šestnáctá:	ESTETIKA	NAHODILOSTI
Mandelbrotova	knihovna	-	Byl	Galileo	slepý?	-	Perly	sviním	-

Sebepříbuznost	-	Jak	může	být	svět	jednoduše	složitý,	případně	složitě
jednoduchý

BÁSNÍK	NAHODILOSTI

Jednoho	melancholického	odpoledne	jsem	si	přivoněl	ke	starým	svazkům	v
knihovně	Benoîta	Mandelbrota.	Byl	parný	srpnový	den	roku	2005	a	horko
umocňovalo	zatuchlý	pach	klihu	ve	starých	francouzských	knihách	a	vzbuzovalo
silnou	čichovou	nostalgii.	Většinou	se	mi	takové	nostalgické	výlety	daří	potlačit,
nikoli	však,	když	mě	přepadnou	v	podobě	hudby	či	vůně.	Pach	Mandelbrotovy
knihovny	byl	vůní	francouzské	literatury,	knihovny	mých	rodičů	a	dlouhých



hodin,	jež	jsem	trávíval	v	knihovnách	a	knihkupectvích	během	let	dospívání,	kdy
mě	obklopovalo	plno	(bohužel)	francouzských	knih	a	kdy	jsem	si	myslel,	že	není
nad	literaturu.	(Od	té	doby	se	s	francouzskými	knihami	setkávám	jen	vzácně.)
Jakkoliv	jsem	si	tehdy	přál,	aby	byla	čistě	abstraktní,	literatura	měla	své
ztělesnění,	svou	vůni,	a	byla	to	přesně	ta	vůně,	jež	mne	právě	obklopovala.

Zmíněné	odpoledne	provázela	i	lehce	pochmurná	nálada,	protože	když	jsem
usoudil,	že	mám	právo	Mandelbrotovi	zavolat	jen	proto,	že	se	chci	zeptat,	proč	si
lidé	neuvědomují,	že	80/20	může	být	zrovna	tak	50/1,	byl	právě	uprostřed
stěhování.	Rozhodl	se,	že	se	přesune	do	okolí	Bostonu	-	nikoliv,	aby	se	odebral
na	odpočinek,	nýbrž	aby	tam	pracoval	pro	výzkumné	centrum	sponzorované
jednou	národní	laboratoří.	Protože	se	z	velkého	domu	na	newyorském	předměstí
Westchester	stěhoval	do	pouhého	bytu	v	Cambridge,	pozval	mě,	abych	si	mezi
jeho	knihami	něco	vybral.

Samotné	názvy	těch	knih	rozeznívaly	nostalgickou	strunu.	Napěchoval	jsem
krabici	francouzskými	tituly,	například	vydáním	Bergsonovy	Hmoty	a	paměti	z
roku	1949,	které	si	Mandelbrot	nejspíš	koupil	ještě	jako	student	(ta	vůně!).

Poté	co	jsem	jeho	jméno	tu	a	tam	zmínil,	rád	bych	jej	konečně	představil	-
zejména	jako	prvního	muže	s	akademickým	titulem,	se	kterým	jsem	hovořil	o
nahodilosti,	aniž	bych	se	cítil	podveden.	Jiní	matematici	zabývající	se
pravděpodobností	na	mě	chrlili	teorémy	s	ruskými	jmény	jako	"Sobolevův"	či
"Kolmogorovův",	bez	nichž	ztráceli	půdu	pod	nohama;	jen	obtížně	se	dokázali
dobrat	k	podstatě	věci	či	na	chvíli	opustit	zažitý	úhel	pohledu,	aby	posoudili	jeho
empirické	vady.	S	Mandelbrotem	to	bylo	jiné:	měl	jsem	pocit,	jako	bychom	oba
pocházeli	z	téže	země,	potkali	se	po	letech	protloukání	se	v	exilu	a	konečně
mohli	svobodně	promluvit	mateřštinou.	Mandelbrot	je	jediný	skutečný	učitel,
kterého	jsem	kdy	měl	-	většinou	přebírají	tuto	roli	svazky	v	mé	knihovně.	Na	to,
abych	mohl	považovat	za	své	učitele	statistiky	a	matematiky	zabývající	se
neurčitostí,	jsem	k	nim	choval	příliš	malou	úctu	-	matematici,	vedení	k	tomu,
aby	uvažovali	o	určitostech,	neměli	v	mých	očích	ve	sféře	výzkumu	nahodilosti
co	pohledávat.

Mandelbrot	mi	dokázal,	že	se	pletu.
Hovoří	nezvykle	spisovnou	a	puntičkářskou	francouzštinou,	velmi	podobnou

té,	jíž	mluvili	Levantinci	z	generace	mých	rodičů	a	někdejší	evropští	aristokraté.
Slyšet	z	jeho	úst	se	silným	přízvukem	vyslovovanou,	přesto	však	velmi
standardní	americkou	hovorovou	angličtinu	proto	působí	nezvykle.	Je	vysoký	a
zavalitý,	což	dodává	jeho	obličeji	dětské	vzezření	(nikdy	jsem	ho	však	neviděl
sníst	větší	porci),	a	vládne	mocným	osobním	kouzlem.

Na	první	pohled	by	se	mohlo	zdát,	že	nás	s	Mandelbrotem	pojí	především
zájem	o	nespoutanou	neurčitost,	"černé	labutě"	a	víceméně	nudné	statistické



koncepce.	Navzdory	tomu,	že	jsme	se	stali	spolupracovníky,	se	však	naše
rozhovory	točí	spíše	kolem	literárních	a	estetických	témat,	případně	historek	o
lidech	mimořádně	vytříbeného	intelektu.	Mám	opravdu	na	mysli	vytříbenost,
nikoliv	dosažené	výsledky.	Mandelbrot	dokáže	vyprávět	historky	o	neuvěřitelné
plejádě	osobností,	s	nimiž	během	minulého	století	pracoval;	cosi	v	mé	povaze
mě	však	přitahuje	ani	ne	tak	k	vědcům	jako	spíše	k	lehce	excentrickým
vzdělancům.	Mandelbrota	stejně	jako	mě	zajímají	kultivované	typy,	které	v	sobě
kombinují	rysy,	o	nichž	se	obecně	soudí,	že	v	rámci	jedné	osoby	nemohou
koexistovat.	Jedním	z	těch,	které	často	zmiňuje,	je	baron	Pierre	Jean	de
Menasce,	jehož	potkal	v	padesátých	letech	na	Princetonské	univerzitě,	kde	byl
de	Menasce	spolubydlícím	fyzika	Roberta	Oppenheimera.	De	Menasce	je	přesně
tím	typem	člověka,	co	mne	zajímá,	vtělením	"černé	labutě".	Pocházel	ze
zámožné	kupecké	rodiny	alexandrijských	Židů,	kteří	stejně	jako	celá	levantská
inteligence	hovořili	francouzsky	a	italsky.	Jeho	předkové	přijali	benátský
pravopis	svého	arabského	příjmení,	přihodili	uherský	šlechtický	titul	a	stýkali	se
s	královskými	kruhy.	De	Menasce	sám	nejen	konvertoval	ke	křesťanství,	ale	stal
se	posléze	i	dominikánským	knězem	a	velkým	odborníkem	na	semitské	a	íránské
jazyky.	Mandelbrot	se	mne	na	Alexandrii	stále	vyptával,	protože	osobnosti
tohoto	druhu	jej	eminentně	zajímaly.

Tím,	co	jsem	v	životě	hledal,	byly	právě	osobnosti	obdařené	širokým
intelektuálním	záběrem.	Můj	otec,	vzdělanec	a	polyhistor	-	pokud	by	ještě	žil,
byl	by	jen	o	dva	týdny	starší	než	Mandelbrot	-,	měl	v	oblibě	společnost
mimořádně	kultivovaných	jezuitských	kněží.	Pamatuji	si	je,	když	sedávali	na
mém	místě	u	jídelního	stolu.	Jeden	z	nich	měl	lékařský	titul	a	doktorát	z	fyziky,
navzdory	tomu	však	v	bejrútském	Ústavu	východních	jazyků	učil	domorodce
aramejštině.	Je	možné,	že	předtím	vyučoval	na	střední	škole	fyziku	a	ještě	dříve
přednášel	na	lékařské	fakultě.	Tento	druh	erudice	dělal	na	mého	otce	daleko	větší
dojem	než	vědecká	práce	ve	stylu	pásové	výroby.	Mám	nejspíš	v	genech	cosi,	co
ve	mně	vyvolává	nedůvěru	k	vědecké	jednostrannosti	a	úzkoprsosti.

Ačkoliv	Mandelbrot	dával	často	průchod	úžasu	nad	vzdělanci	s	hlavou	v
oblacích	a	pozoruhodnými,	byť	nepříliš	slavnými	vědci,	například	svým	starým
přítelem	Carletonem	Gajdusekem,	který	jej	ohromil	schopností	odhalit	příčiny
tropických	chorob,	nebudil	dojem,	že	by	se	toužil	předvádět	svými	styky	s
vědeckými	esy.	Chvíli	mi	trvalo,	než	jsem	zjistil,	že	seznam	vědců,	s	nimiž
spolupracoval,	je	opravdu	působivý	a	zahrnuje	snad	každý	myslitelný	obor;	lidé,
kteří	rádi	trousí	jména	slavných	známých,	by	něco	takového	připomínali	téměř
neustále.	Ač	s	Mandelbrotem	pracuji	již	několik	let,	teprve	nedávno	jsem	při
rozhovoru	s	jeho	manželkou	zjistil,	že	strávil	dva	roky	coby	spolupracovník
psychologa	Jeana	Piageta.



Dalším	šokem	pro	mě	byl	objev,	že	spolupracoval	i	se	slavným	historikem
Fernandem	Braudelem;	nezdálo	se	však,	že	by	jej	Braudel	příliš	zaujal.	Nezmínil
se	ani	o	Johnu	von	Neumanovi,	s	nímž	strávil	dva	roky	jako	odborný	asistent.
Jeho	vlastní	měřítka	se	od	těch	obvyklých	lišila.	Jednou	jsem	se	jej	zeptal	na
Charlese	Tressera,	neznámého	fyzika,	jehož	jsem	kdysi	potkal	na	večírku	a	který
psal	články	o	teorii	chaosu	a	příjem	si	vylepšoval	výrobou	cukrovinek	pro
obchod,	který	provozoval	poblíž	New	Yorku.

Mandelbrot	téměř	vybuchl	nadšením.	"Un	homme	extraordinaire,"	prohlásil
o	Tresserovi	a	nepřestával	na	něj	pět	ódy.	Když	jsem	naopak	zavedl	řeč	na	jistou
vědeckou	superhvězdu,	poznamenal:	"To	je	typický	bon	élève,	jedničkář,	který
postrádá	hloubku	a	představivost."	Skutečnost,	že	dotyčný	byl	nositelem
Nobelovy	ceny,	na	tom	nic	neměnila.

TROJÚHELNÍKOVÉ	PLATÓNSTVÍ

Proč	vlastně	hovořím	o	mandelbrotovské	neboli	fraktální	nahodilosti?	Každý
jednotlivý	dílek	této	skládačky	již	zmínil	dříve	někdo	jiný,	například	Pareto,
Yule	či	Zipf,	ale	právě	Mandelbrot	a)	spojil	dohromady	jednotlivé	body,	b)
propojil	nahodilost	s	geometrií	(velmi	speciálního	druhu)	a	c)	vyvodil	z	toho
logický	závěr.	Mnoho	matematiků	je	dnes	slavných	zčásti	proto,	že	Mandelbrot
připomněl	jejich	pozapomenuté	dílo,	aby	podpořil	svá	tvrzení,	a	stejné	strategie
se	držím	v	této	knize	i	já.	"Aby	mě	lidi	brali	vážně,	musel	jsem	si	vymyslet
předchůdce,"	řekl	mi	jednou.	Důvěryhodnosti	velkých	jmen	využíval	jako
řečnické	zbraně.	Pro	jakoukoliv	myšlenku	lze	téměř	vždy	vyslídit	nějakého
předchůdce.	Pokaždé	najdete	někoho,	kdo	se	věnoval	jistému	aspektu	vašeho
problému	a	jehož	příspěvek	můžete	použít	jako	oporu.	Jméno,	jež	si	posléze	s
určitou	velkou	myšlenkou	spojujeme,	ona	"značka",	náleží	tomu,	kdo	spojí
izolované	body	v	celistvý	obraz,	nikoliv	tomu,	kdo	si	toho	či	onoho	jevu
náhodně	povšiml	-	ani	Charles	Darwin,	jehož	nevzdělaní	vědci	prohlašují	za
objevitele	přírodního	výběru,	nebyl	prvním,	kdo	jej	zmínil.

V	úvodu	ke	svému	dílu	O	vzniku	druhů	přírodním	výběrem	Darwin	uvedl,	že
fakta,	která	prezentuje,	nejsou	nutně	nová;	"zajímavé"	(jak	řekl	s	typickou
viktoriánskou	skromností)	mu	připadaly	závěry,	jež	z	nich	vyplývaly.	V
konečném	zúčtování	si	uznání	vyslouží	ti,	kdo	pochopí	skutečnou	hodnotu	a
význam	myšlenky	a	vyvodí	z	ní	důsledky.	Právě	ti	mohou	o	daném	tématu
zasvěceně	mluvit.

Popišme	si	tedy	mandelbrotovskou	geometrii.



Geometrie	přírody
Trojúhelníky,	čtverce,	kruhy	a	další	geometrické	pojmy,	nad	nimiž	mnozí	z

nás	ve	škole	zívali,	jsou	krásnými	a	čistými	tvary,	ale	existují	spíše	v	představách
architektů,	designérů,	moderních	umělců	nebo	učitelů	nežli	v	přírodě	samotné.
Na	tom	není	nic	špatného,	až	na	to,	že	si	to	většina	lidí	neuvědomuje.

Hory	netvoří	trojúhelníky	ani	pyramidy,	stromy	nemají	tvar	kruhů	a	přímky
nenajdete	prakticky	nikde.

Matka	příroda	nematurovala	z	matematiky	ani	nečetla	Euklidovy	spisy.	Její
geometrie	je	klikatá,	ale	má	svou	vlastní	logiku,	které	lze	snadno	porozumět.

Uvedl	jsem,	že	lidé	mají	přirozený	sklon	platonizovat	a	přemýšlet	výlučně	v
pojmech	studované	látky:	nikdo	z	nás,	ať	je	zedníkem	či	přírodovědcem,
nedokáže	ze	zajetí	této	podmíněnosti	lehce	uniknout.

Podívejme	se,	co	napsal	Galileo,	v	jiných	směrech	bořitel	pověr:

Před	očima	nám	leží	otevřená	velká	kniha	přírody,	v	níž	stojí	pravá	filozofie.
(...)	Nedokážeme	v	ní	však	číst,	dokud	se	nenaučíme	jazyku	a	písmu,	jímž	je

psána.	(...)	Tímto	jazykem	je	jazyk	matematiky	a	jeho	písmeny	jsou	trojúhelníky,
kruhy	a	další	geometrické	obrazy.

Byl	snad	Galileo	slepý?	Navzdory	vší	nezávislosti	svého	myšlení	se	ani	on
nebyl	schopen	podívat	na	Matku	přírodu	bez	předsudků.	Věřím,	že	měl	v	domě
okna	a	že	se	čas	od	času	odvážil	i	ven:	mohl	tedy	vědět,	že	trojúhelníky	v	přírodě
najdeme	jen	stěží.	Jak	lehce	si	nasazujeme	brýle	mámení!

Jsme	buď	slepí,	nebo	negramotní,	případně	obojí.	To,	že	geometrie	přírody
není	euklidovská,	je	naprosto	zřejmé,	ale	téměř	nikdo	si	toho	nevšiml.

Tato	fyzická	slepota	je	totožná	s	ludickým	klamem,	kvůli	němuž	se
domníváme,	že	kasina	jsou	ztělesněním	nahodilosti.

Fraktalita
Nejprve	si	však	vysvětleme	podstatu	fraktálů.	Poté	si	ukážeme,	jaký	mají

vztah	k	mocninným	zákonům	neboli	zákonům	škálovatelnosti.
Výraz	fraktál	Mandelbrot	vytvořil,	aby	jím	popsal	geometrii	hrubých	a

nerovných	tvarů;	pochází	z	latinského	fractus,	které	dalo	vzniknout	například
slovu	fraktura.	Fraktalita	je	pak	opakování	geometrických	struktur	v	různém
měřítku,	v	menších	a	menších	verzích.	Malé	součásti	přitom	do	jisté	míry
připomínají	celek.	V	této	kapitole	se	pokusím	ukázat,	jaký	vztah	mají	tyto
fraktály	k	druhu	neurčitosti,	jenž	by	měl	nést	Mandelbrotovo	jméno:	k
mandelbrotovské	nahodilosti.

Žilky	listů	se	podobají	větvím,	větve	stromům	a	skály	malým	horám.	Když



takový	objekt	změní	velikost,	nenastává	žádná	kvalitativní	změna.	Podíváte-li	se
na	britské	pobřeží	z	letadla,	naskytne	se	vám	podobný	pohled,	jako	když	jej
budete	zkoumat	lupou.	Tato	vlastnost,	takzvaná	soběpodobnost,	implikuje,	že	k
vytvoření	zdánlivě	vysoce	komplexních	útvarů,	ať	už	pomocí	počítače	nebo
nahodileji	přírodní	cestou,	lze	užít	ošidně	stručné	a	jednoduché	opakované
pravidlo.	Může	se	to	bezpochyby	hodit	v	počítačové	grafice,	ale	co	je	důležitější,
funguje	tak	i	příroda.	Mandelbrot	vytvořil	matematický	objekt	známý	jako
Mandelbrotova	množina,	nejslavnější	objekt	v	dějinách	matematiky.	Velkou
popularitu	získal	zejména	mezi	příznivci	teorie	chaosu,	protože	dokáže	vytvářet
obrazy,	jejichž	složitost	neustále	vzrůstá,	pomocí	zdánlivě	titěrného	rekurzivního
pravidla;	rekurzivní	znamená,	že	tutéž	věc	můžeme	donekonečna	opakovaně
aplikovat	na	ni	samu.	Na	Mandelbrotovu	množinu	se	můžete	dívat	ve	stále
vyšším	a	vyšším	rozlišení,	aniž	byste	kdy	dosáhli	konce;	stále	budete	schopni
vidět	rozeznatelné	tvary.	Ty	nejsou	nikdy	zcela	totožné,	a	přesto	se	jeden
druhému	podobají.

Fraktály	hrají	svou	roli	mimo	jiné	na	poli	estetiky.	Vezměme	jen	následující
aplikace:	Výtvarné	umění:	Většina	počítačově	stvořených	objektů	je	dnes
založena	na	některé	z	variant	mandelbrotovského	fraktálu.	Fraktály	lze	nalézt	i	v
architektuře,	malířství	a	mnoha	dalších	sférách	výtvarného	umění	-	jejich	tvůrce
je	tam	samozřejmě	nezahrnul	vědomě.

Hudba:	Pomalu	si	zabroukejte	čtyři	úvodní	noty	z	Beethovenovy	Osudové:
ta-ta-ta-tá.	Poté	za	každou	jednotlivou	notu	tohoto	motivu	dosaďte	tyto	čtyři	tak,
abyste	dostali	takt	o	šestnácti	notách.

Uvidíte	(či	spíše	uslyšíte),	že	každý	z	drobných	motivů	se	podobá
původnímu	velkému.	Například	Bach	a	Mahler	zkomponovali	části	vět	tak,	že
připomínají	věty,	jejichž	součástí	jsou.

Poezie:	Fraktální	je	například	poezie	Emily	Dickinsonové:	velké	zde
připomíná	malé.	Podle	jistého	vykladače	jejího	díla	obsahují	její	básně	"vědomě
vytvořené	seskupení	dikcí,	meter,	rétoriky,	gest	a	tónů".

Fraktály	zprvu	vynesly	Mandelbrotovi	v	matematické	obci	opovržení.
Francouzští	matematici	se	zděsili.	Cože?	Obrázky?	Mon	Dieu!	Reakce	byla
přibližně	taková,	jako	kdybyste	shromáždění	pobožných	stařen	v	Amijúnu	pustili
pornografický	film.	Mandelbrot	tehdy	přežíval	jako	intelektuální	vyhnanec	ve
výzkumném	středisku	IBM	v	severní	části	státu	New	York.	Protože	jej	IBM
nechala	dělat,	co	se	mu	zlíbí,	mohl	si	koneckonců	říct:	"Prachy?	Nas..t."

Veřejnost	(zejména	počítačoví	nadšenci)	však	Mandelbrota	pochopila.	Když
před	pětadvaceti	lety	vyšla	jeho	Fraktální	geometrie	přírody	(The	Fractal
Geometry	of	Nature),	stala	se	senzací.	Rozšířila	se	v	uměleckých	kruzích	a	vedla
k	řadě	studií	v	oblasti	estetiky,	architektury	a	významným	průmyslovým



aplikacím.	Mandelbrotovi	nabídli	dokonce	i	místo	profesora	medicíny!	Jak	se
zdá,	sebepodobnost	je	příznačná	i	pro	lidské	plíce.	Na	přednášky	o	fraktálech
přicházeli	nejrůznější	umělci	a	Mandelbrot	si	záhy	vysloužil	přezdívku	"rocková
hvězda	matematiky".	Díky	rozvoji	počítačů	se	stal	jedním	z	nejvlivnějších
matematiků	v	dějinách	(ve	smyslu	množství	aplikací	jeho	práce);	teprve	pak	jej
konečně	přijali	i	akademici	uzavření	ve	svých	věžích	ze	slonoviny.	Jak	uvidíme,
kromě	univerzálnosti	má	jeho	práce	i	další	nezvyklou	vlastnost:	lze	jí	až
pozoruhodně	snadno	porozumět.

Pár	slov	k	Mandelbrotovu	životopisu.	Do	Francie	přišel	v	roce	1936	z
Varšavy,	když	mu	bylo	dvanáct.	Vzhledem	k	okolnostem	života	ve	Francii	za
nacistické	okupace	byl	ušetřen	tradičních	metod	francouzských	škol	s	jejich
úmornými	algebraickými	drily	a	vzdělával	se	především	sám.	Později	jej	silně
ovlivnil	jeho	strýc	Szolem,	významný	člen	francouzské	matematické	obce	a
Collège	de	France.

Mandelbrot	se	posléze	usadil	ve	Spojených	státech,	kde	strávil	většinu
kariéry	jako	průmyslový	vědec	a	dočasně	působil	i	v	akademické	sféře.

Počítače	sehrály	v	novém	vědním	oboru,	jehož	zrodu	Mandelbrot	napomohl,
dvojí	roli.	Za	prvé,	fraktální	objekty	lze,	jak	jsme	viděli,	vytvořit	pomocí
jednoduchého	sebeaplikovatelného	pravidla,	díky	čemuž	jsou	ideální	pro
opakované	aktivity	prováděné	počítačem	(či	probíhající	v	přírodě).	Za	druhé,
vytvářením	vizuálních	intuicí	vzniká	dialektický	vztah	mezi	matematikem	a
vytvořenými	objekty.

Podívejme	se	nyní,	jak	se	výše	uvedené	týká	nahodilosti.	Právě	v	oblasti
pravděpodobnosti	totiž	Mandelbrot	zahájil	svou	vědeckou	dráhu.

Vizualizace	Průměrova	a	Extrémova
Dívám	se	na	koberec	ve	své	pracovně.	Prozkoumám-li	jej	mikroskopem,

spatřím	značně	rozeklaný	terén.
Když	se	na	něj	podívám	pomocí	lupy,	terén	bude	o	něco	hladší,	ale	stále

velmi	nerovný.	Pohlédnu-li	však	na	něj	vestoje	a	pouhým	okem,	vypadá
jednolitě	-	je	hladký	téměř	jako	list	papíru.	Koberec	na	této	úrovni	rozlišení
odpovídá	Průměrovu	a	řídí	se	zákonem	velkých	čísel:	pozoruji	sumu	zvlnění,	jež
se	vzájemně	negují.	Podobá	se	to	gaussovské	nahodilosti:	šálek	kávy	nevyskočí
proto,	že	v	součtu	se	pohyb	všech	částic	zneutralizuje.	Podobně	platí,	že
sečtením	drobných	gaussovských	neurčitostí	se	doberete	k	určitosti:	i	to	je
projevem	zákona	velkých	čísel.

Gaussovská	neurčitost	není	soběpodobná,	a	právě	proto	zůstane	šálek	stát
klidně	na	stole.

Představme	si	teď,	že	vylezeme	na	kopec.	Nezávisle	na	tom,	v	jaké	výšce	se



ocitneme,	zůstane	zemský	povrch	nerovný.	Bude	to	platit	i	v	devíti	tisících
metrech	nad	mořem.	Budeme-li	přelétat	nad	Alpami,	uvidíme	v	místech,	kde
jsme	dříve	pozorovali	kameny,	rozeklané	hory.	Některé	povrchy	tedy	nepatří	do
Průměrova	a	změna	rozlišení	je	příliš	nezjemní.	(Zmíněný	efekt	zmizí,	teprve
když	se	vydáme	do	extrémnějších	výšek.	Pozorovateli	z	vesmíru	se	naše	planeta
bude	jevit	jako	hladká,	ale	jen	proto,	že	je	příliš	malá.	Pokud	by	byla	větší,	byly
by	zde	hory,	vedle	nichž	by	Himálaje	vypadaly	jako	pahorkatina,	a	k	tomu,	aby
se	jevila	jako	hladká,	bychom	ji	museli	pozorovat	z	ještě	větší	vzdálenosti.
Podobně	platí,	že	kdyby	na	takové	planetě	žilo	více	obyvatel	a	tamní	průměrné
bohatství	by	se	rovnalo	tomu	na	Zemi,	pravděpodobně	bychom	tam	nalezli
někoho,	jehož	čistý	majetek	by	mnohonásobně	převýšil	jmění	Billa	Gatese.)

Výše	uvedené	ilustrují	obrázky	na	následujících	dvou	stranách:	podíváme-li
se	na	první	z	nich,	usoudíme,	že	zachycuje	kryt	objektivu	spadlý	na	zem.
Vzpomeňme	si	na	zmínku	o	pobřeží	Británie.

Budete-li	je	pozorovat	z	letadla,	jeho	obrysy	se	nebudou	příliš	lišit	od	těch,
které	uvidíte,	když	budete	stát	přímo	na	břehu.	Změna	měřítka	tedy	nemění	tvary
samotné	nebo	míru	jejich	členitosti.

Perly	sviním
Co	má	fraktální	geometrie	společného	s	rozložením	bohatství,	velikostí	měst,

výnosy	finančních	trhů,	počtem	obětí	válek	nebo	velikostí	planet?	Pokusme	se
nalézt	souvislosti.

Klíč	spočívá	v	tom,	že	fraktál	má	numerické	či	statistické	vlastnosti,	které
zůstávají	v	různých	měřítcích	(částečně)	zachovány	-	příslušný	poměr	zůstává	na
rozdíl	od	gaussovských	proměnných	stejný.

Další	pohled	na	tuto	sebepodobnost	nabízí	graf	na	straně	279.	Jak	jsme	viděli
v	patnácté	kapitole,	extrémně	bohatí	se	podobají	bohatým,	jen	jsou	ještě	bohatší
-	bohatství	na	měřítku	nezávisí,	přesněji	řečeno	jeho	závislost	na	měřítku
neznáme.

V	šedesátých	letech	předložil	Benoît	Mandelbrot	své	představy	o	cenách
komodit	a	cenných	papírů	ekonomické	obci,	a	finanční	ekonomové	se	nadchli.	V
roce	1963	mu	nabídl	George	Shultz,	děkan	ekonomické	fakulty	Chicagské
univerzity,	profesuru.	Byl	to	týž	George	Shultz,	který	se	později	stal	v
Reaganově	vládě	ministrem	zahraničí.

Jednoho	večera	Shultz	Mandelbrotovi	zavolal	a	nabídku	odvolal.
Za	čtyřiačtyřicet	let,	jež	od	té	doby	uplynulo,	se	v	ekonomii	a	sociálně	vědní

statistice	neobjevilo	naprosto	nic	nového	-	až	na	kosmetické	hrátky,	které	svět
chápou,	jako	by	byl	vystaven	pouze	mírné	nahodilosti	-,	navzdory	tomu	jsme	se
však	dočkali	udělení	řady	Nobelových	cen.	Někteří	z	těch,	kdo	nechápou



ústřední	argument	této	knihy,	napsali	práce,	v	nichž	nabídli	"důkazy",	že	se
Mandelbrot	mýlí	-	na	data	"dokazující",	že	základní	proces	má	gaussovský	ráz,
ovšem	narazíte,	kdykoliv	najdete	období	bez	mimořádných	událostí;	stejně	tak
bychom	mohli	nalézt	jisté	odpoledne,	kdy	nikdo	nikoho	nezabil,	a	označit	je	za
"důkaz"	toho,	že	všichni	jednají	bezúhonně.

Jak	se	zdá,	někdo	upustil	na	zem	kryt	objektivu.	Nyní	nalistujte	další	obrázek.

Opakuji,	že	díky	asymetrii	indukce	je	snadnější	Gaussovu	křivku	zamítnout
nežli	přijmout,	stejně	jako	je	zamítnutí	neviny	snadnější	než	její	přijetí;	obráceně
pak	platí,	že	fraktál	je	obtížnější	zamítnout	než	přijmout.	Jak	to?	Jednoduše
proto,	že	argument,	že	máme	co	do	činění	s	Gaussovou	křivkou,	může	rozdrtit
jediná	událost.

Stručně	řečeno,	Mandelbrot	nabídl	před	čtyřiceti	lety	ekonomům	a
domýšlivým	akademikům	intelektuální	klenot	a	ti	jej	odmítli,	protože	jeho
myšlenky	pro	ně	byly	příliš	chytré.	Bylo	to,	jak	se	říká,	margaritas	ante	porcos,
házení	perel	sviním.

Ve	zbývající	části	této	kapitoly	vysvětlím,	jak	je	možné,	že	chápu
mandelbrotovské	fraktály	jako	obraz	značného	dílu	nahodilosti,	aniž	bych	nutně
přijímal	jejich	specifické	využití.	Fraktály	by	měly	být	základním	nastavením,
aproximací,	výchozím	rámcem.	Nejsou	řešením	problému	"černých	labutí"	a
nepromění	je	všechny	v	předvídatelné	události;	nezanedbatelně	však	celý
problém	mírní	tím,	že	tyto	události	činí	myslitelnými.	(Přebarvují	je	do	šeda.
Proč	do	šeda?	Protože	určitost	nám	poskytuje	jen	gaussovská	distribuce.	Více	o
tom	později.)



Ve	skutečnosti	pozorujeme	něco	jiného.	Obě	fotografie	ilustrují	nezávislost
na	měřítku:	pozorovaný	terén	je	fraktální.

Porovnejte	jej	s	objekty	vytvořenými	člověkem,	například	s	auty	či	domy.
Zdroj:	prof.	Stephen	W.	Wheatcraft,	University	of	Nevada,

Reno.

LOGIKA	FRAKTÁLNÍ	NAHODILOSTI	(S	VAROVÁNÍM)
{63}

Logiku	fraktální	distribuce	jsme	si	demonstrovali	na	příkladu	rozdělení
bohatství	v	patnácté	kapitole:	jestliže	objem	jmění	naroste	z	jednoho	milionu	na
dva,	tedy	zdvojnásobí	se,	výskyt	lidí,	kteří	vlastní	totéž	či	větší	množství	peněz,
se	sníží	čtyřikrát,	což	je	dvojka	na	druhou.	Pokud	by	hodnota	exponentu	činila
jedna,	výskyt	lidí	s	dvojnásobným	majetkem	by	se	snížil	na	polovinu.	Tomuto
exponentu	se	říká	mocnina	(proto	se	někdy	užívá	termínu	mocninné	zákony).
Nazvěme	četnost	výskytu	případu	převyšujících	určitou	úroveň	"překročením"	-
překročení	dvou	milionů	tedy	bude	počet	osob,	jejichž	bohatství	přesahuje	dva
miliony.	Jednou	z	hlavních	vlastností	(či	jiným	způsobem,	jak	vyjádřit	jejich
ústřední	vlastnost,	tedy	škálovatelnost)	těchto	fraktálů	je,	že	vzájemný	poměr
dvou	překročení{64}	se	bude	rovnat	poměru	číselných	hodnot	mezí	těchto
překročení,	záporně	umocněnému	daným	exponentem.



Ukažme	si	to	názorně.	Řekněme,	že	se	"domníváte",	že	pouze
šestadevadesáti	knižních	titulů	se	ročně	prodá	více	než	250	000	výtisků	(což
odpovídá	loňskému	roku)	a	že	exponent	činí	1,5.	Lze	tedy	extrapolovat	a
odhadnout,	že	mez	500	000	prodaných	výtisků	se	podaří	překročit	zhruba
čtyřiatřiceti	titulům	-	96	x	(500	000/250	000)	-1,5.	Můžeme	pokračovat	a
nahlédnout,	že	milion	výtisků	přesáhne	kolem	dvanácti	titulů	-	96	x	(1	000
000/250	000)	-1,5.

Ukažme	si	naměřené	exponenty	pro	různé	jevy.
Předem	říkám,	že	tyto	exponenty	nemají	pro	numerickou	přesnost	valný

význam.	Proč	tomu	tak	je,	uvidíme	vzápětí;	pro	tuto	chvíli	si	stačí	uvědomit,	že
tyto	parametry	nepozorujeme,	ale	jen	odhadujeme	nebo	usuzujeme	na	základě
statistiky;	následkem	toho	jsou	někdy	skutečné	parametry	obtížně	zjistitelné	-

pokud	vůbec	existují.	Nejprve	se	podívejme,	jaké	praktické	důsledky	z
konkrétních	hodnot	exponentů	vyplývají.

Tabulka	na	straně	281	ilustruje	dopady	vysoce	nepravděpodobných	jevů.
Ukazuje,	jak	se	na	celkovém	součtu	podílí	jedno	procento	a	dvacet	procent
nejvyšších	hodnot.	Čím	nižší	je	příslušný	exponent,	tím	vyšší	bude	tento
příspěvek.



						

Všimněme	si	ale,	jak	je	celý	proces	choulostivý:	posun	v	hodnotě	exponentu
z	1,1	na	1,3	znamená,	že	šestašedesátiprocentní	podíl	jednoho	procenta
nejvyšších	hodnot	na	celku	klesá	na	třicet	čtyři	procent.

Rozdíl	pouhých	dvou	desetin	v	exponentu	výsledek	dramaticky	proměňuje	-
a	takový	rozdíl	může	velmi	jednoduše	vzniknout	i	jako	následek	chyby	v	měření.
Není	přitom	nijak	triviální:	uvědomme	si,	že	o	výši	exponentu	nemáme	přesnou
představu,	protože	jej	nedokážeme	přímo	změřit.	Odhadujeme	jej	pouze	z
minulých	dat	nebo	se	spoléháme	na	teorie	umožňující	konstrukci	modelů,	jež
dávají	určitou	představu	-

tyto	modely	však	mohou	mít	skryté	slabiny,	které	nám	nedovolí	je	slepě
aplikovat	na	realitu.

Mějme	tedy	na	paměti,	že	exponent	hodnoty	1,5	je	jen	aproximací,	že	je
obtížné	jej	vypočítat,	že	nám	jej	nesdělí	bohové,	přinejmenším	ne	snadno,	a	že



musíme	počítat	s	obrovskou	chybou	v	měření.	Ve	skutečnosti	uvidíme,	že	knih	s
prodejem	nad	jeden	milion	nebude	vždy	dvanáct	-	může	jich	být	také	dvacet,
nebo	pouze	dvě.

Ještě	důležitější	však	je,	že	tento	exponent	začíná	platit	od	určitého	čísla
zvaného	"křížení"	a	vztahuje	se	na	čísla,	která	toto	křížení	převyšují.	Takové
křížení	může	začínat	u	200	000,	ale	také	až	u	400	000	prodaných	výtisků.
Podobně	platí,	že	rozdělení	bohatství	má	ve	chvíli,	kdy	překročí	mez	dejme	tomu
600	milionů	dolarů	a	nerovnost	narůstá,	odlišné	vlastnosti	než	pod	touto	mezí.
Jak	zjistit,	kde	se	bod	křížení	nachází?	V	tom	je	potíž.	Spolu	s	kolegy	jsme
pracovali	s	asi	dvaceti	miliony	nejrůznějších	finančních	dat.	Třebaže	jsme
všichni	měli	k	dispozici	tutéž	množinu	dat,	nikdy	jsme	se	přesně	neshodli,	jakou
hodnotu	její	exponent	má.	Poznali	jsme,	že	nám	data	odhalují	fraktální
mocninný	zákon,	ale	přišli	jsme	na	to,	že	přesné	číslo	nelze	stanovit.	To,	co	jsme
věděli	-	že	distribuce	je	škálovatelná	a	fraktální	-,	však	postačovalo	k	tomu,
abychom	dokázali	pracovat	a	rozhodovat	se.

Problematická	horní	mez
Někteří	badatelé	fraktální	distribuci	prozkoumali	a	přijali	"do	určitého



limitu".	Namítají,	že	u	bohatství,	prodeje	knih	a	tržních	výnosů	existuje	určitá
úroveň,	za	níž	už	tyto	veličiny	fraktální	nejsou.	"Seřízněme	vrchol,"	navrhují.
Souhlasím,	že	může	existovat	jistá	výše,	kde	se	fraktalita	zastaví,	ale	kde?
Prohlásit,	že	horní	mez	existuje,	ale	nevíme,	jak	vysoko	leží,	nebo	že	neexistuje
vůbec,	má	pro	praxi	tytéž	důsledky.

Navrhovat	ji	je	velmi	zrádné.	Prohlásíte-li	například:	"Stanovme	v	našich
analýzách	jako	horní	mez	bohatství	150	miliard	dolarů",	někdo	další	může
namítnout:	proč	ne	151?	Nebo	152?	Stejně	tak	můžeme	tuto	proměnnou
pokládat	za	nekonečnou.

Střezte	se	přesnosti
Ve	své	praxi	jsem	se	naučil	několika	trikům.	Výše	jakéhokoliv	exponentu,

který	se	pokusím	změřit,	bude	pravděpodobně	nadhodnocená	(vzpomeňme	si,	že
vyšší	exponent	znamená	i	menší	roli	velkých	odchylek)	-	tam,	kam	dohlédnete,
bude	pravděpodobně	méně	"černých	labutí"	než	tam,	kam	už	nevidíte.	Říkám
tomu	"problém	maskování".

Dejme	tomu,	že	generuji	proces	s	exponentem	ve	výši	1,7.	Vy	ovšem	vidíte
pouze	výsledná	data,	a	tak	když	se	vás	zeptám,	jaká	je	hodnota	příslušného
exponentu,	pravděpodobně	vám	vyjde	něco	kolem	2,4.	I	kdybyste	měli	k
dispozici	milion	datových	bodů,	povedete	si	stejně.	Důvod	spočívá	v	tom,	že	u
některých	fraktálních	procesů	trvá	velmi	dlouho,	než	odhalí	své	vlastnosti,	a	vy
podceníte	sílu	dopadu	tohoto	odhalení.

Někdy	vás	fraktál	přesvědčí,	že	před	sebou	máte	gaussovskou	proměnnou,
zejména	je-li	bod	překřížení	vysoké	číslo.	U	fraktálních	distribucí	jsou	extrémní
odchylky	tohoto	druhu	dostatečně	vzácné	na	to,	aby	vás	dokázaly	přechytračit:
nepoznáte,	že	daná	distribuce	je	fraktální.

Návrat	k	louži
Je	zřejmé,	že	ať	už	předpokládáme	jakýkoliv	model	řízení	světa,	vždy	máme

problém	se	zjištěním	jeho	parametrů.	U	Extrémova	tedy	znovu	nastupuje
problém	indukce,	a	tentokrát	má	ještě	větší	váhu	než	předtím.	Stručně	řečeno,	je-
li	příslušný	mechanismus	fraktální,	může	produkovat	vysoké	hodnoty;	výskyt
velkých	odchylek	je	tedy	možný,	ale	jen	stěží	budeme	alespoň	s	minimální
přesností	vědět,	jak	možný	je	a	jak	často	se	tyto	velké	odchylky	vyskytnou.
Připomíná	to	již	zmíněný	problém	s	louží,	jejímž	zdrojem	mohlo	být	mnoho
různých	kostek	ledu.	Jako	člověk,	který	vychází	od	reality	a	postupuje	k
možným	vysvětlujícím	modelům,	čelím	naprosto	rozdílné	záplavě	problémů	než
ti,	kdo	se	pohybují	opačně.

Nedávno	jsem	přečetl	tři	"populárně	naučné"	knihy,	jež	shrnují	výzkum	v



oblasti	komplexních	systémů:	Všeobecný	princip	Marka	Buchanana,	Kritické
množství	(Critical	Mass)	Philipa	Balla	a	Proč	věci	nefungují	(Why	Most	Things
Fail)	Paula	Ormeroda.	Všichni	tři	autoři	představují	svět	sociálních	věd	jako
plný	mocninných	zákonů,	s	čímž	určitě	souhlasím.	Všichni	také	tvrdí,	že	mnohé
z	těchto	jevů	jsou	univerzálního	rázu	a	že	různé	procesy	v	přírodě	a	chování
sociálních	skupin	se	navzájem	neuvěřitelně	podobají.	I	v	tomto	bodě	jsme
zajedno.	Autoři	zaštiťují	své	studie	různými	teoriemi	sítí	a	dokládají,	že	takzvané
kritické	jevy	v	přírodních	vědách	a	sebeorganizace	sociálních	skupin	spolu
neuvěřitelně	korespondují.	Poukazují	na	podobnost	procesů,	jež	uvádějí	do
pohybu	zemětřesení,	sociální	nákazy	a	takzvané	informační	kaskády,	a	i	zde
musím	souhlasit.

Právě	univerzalita	je	jedním	z	důvodů,	proč	fyzikům	připadají	mocninné
zákony	spojené	s	kritickými	body	obzvláště	zajímavé.	V	teorii	dynamických
systémů	i	ve	statistické	mechanice	existuje	mnoho	situací,	kdy	vlastnosti
dynamiky	v	okolí	kritického	bodu	nezávisejí	na	detailech	výchozího
dynamického	systému.

Na	mnoho	systémů	z	téže	skupiny	se	může	v	kritickém	bodě	vztahovat	i
stejný	exponent,	ačkoliv	jejich	ostatní	vlastnosti	se	liší.	S	tímto	konceptem
univerzality	také	víceméně	souhlasím.	Všichni	tři	autoři	konečně	nabádají,
abychom	používali	metody	statistické	fyziky	a	ekonometrii	a	neškálovatelným
distribucím	gaussovského	typu	se	vyhýbali	jako	moru;	zde	souhlasím
bezezbytku.

Tím,	že	nastolují	nebo	zdůrazňují	přesnost,	se	však	všichni	tři	chytají	do	téže
pasti:	nerozlišují	mezi	běžným	a	zpětným	procesem	(tedy	mezi	problémem	a
problémem	inverzním),	což	je	podle	mého	názoru	ten	nejhorší	epistemologický
hřích.	Nejsou	zdaleka	sami;	sklon	ke	stejnému	prohřešku	má	téměř	každý,	kdo	s
daty	sice	pracuje,	ale	nepřijímá	na	jejich	základě	žádná	rozhodnutí.	Jde	o	variaci
klamu	narativity.

Chybí-li	vám	zpětná	vazba,	pozorujete	modely	a	domníváte	se,	že	potvrzují
realitu.	Myšlenkám,	o	něž	se	opírají	zmíněné	tři	knihy,	sice	věřím,	ale	trochu
jinak,	než	jak	je	prezentují	jejich	autoři	-	a	rozhodně	ne	s	přesností,	jakou	jim
připisují.	Teorie	komplexních	systémů	by	nás	měla	nutit	přistupovat	ke	všem
vědeckým	tvrzením	na	téma	přesných	modelů	reality	s	podezřením.	Neučiní
totiž	z	černých	labutí	bílé,	a	tedy	předvídatelné;	zbarví	je	pouze	do	šeda.{65}

Jak	jsem	již	uvedl,	pro	empirika,	který	zkoumá	realitu	od	spodních	pater,
vyhlíží	svět	opravdu	výrazně	jinak.	Nemůžeme	si	dopřát	možnost	otevřít	knihu	a
přečíst	si	rovnici,	podle	které	se	řídí	vesmír;	sbíráme	jen	data,	vytváříme
předpoklady,	jak	by	reálný	proces	mohl	fungovat,	a	"kalibrujeme"	tím,	že	své
rovnice	upravujeme	v	souladu	s	dalšími	informacemi.



Skutečné	události	pak	porovnáme	s	tím,	co	jsme	očekávali.	Zjištění,	že
historie	se	pohybuje	kupředu	a	nikoliv	naopak,	dokáže	připravit	zejména	tomu,
kdo	si	je	vědom	klamu	narativity,	jisté	vystřízlivění.

Bez	ohledu	na	velikost	jejich	ega	bývají	právě	obchodníci	a	podnikatelé
často	pokořeni,	když	jim	sama	realita	připomene	rozdíl	mezi	sebou	a	modelem,
mezi	rozhodnutím	a	výsledky.

Jinými	slovy,	řeč	je	tu	o	epistemické	mlhavosti,	neúplných	informacích	a
neviditelnosti	generátoru	běhu	světa.	Historie	nám	své	myšlenky	neukáže	-
musíme	je	hádat.

Od	obrazu	k	realitě
Všechny	části	této	knihy	spojuje	výše	uvedená	myšlenka.	Zatímco	mnozí

studují	psychologii,	matematiku	nebo	evoluční	teorii	a	přemýšlejí,	jak	aplikací
svých	představ	na	svět	podnikání	a	obchodu	propojit	tyto	obory	se	světem
financí,	já	navrhuji	pravý	opak:	studium	nespoutané,	nezmapované	a	pokoru
budící	neurčitosti	na	trzích	jako	prostředku	pochopení	podstaty	nahodilosti,	jež
by	pak	šlo	aplikovat	v	oblasti	psychologie,	pravděpodobnosti,	matematiky,	teorie
rozhodování,	dokonce	i	statistické	fyziky.	Spatříme	tak	zákeřné	projevy
narativního	i	ludického	klamu	a	obrovské	omyly	vzešlé	z	platónství,	tedy
postupu	od	obrazu	reality	k	ní	samé.

Když	jsem	se	poprvé	setkal	s	Benoîtem	Mandelbrotem,	zeptal	jsem	se	ho,
proč	se	respektovaný	vědec	jako	on,	který	by	měl	mít	v	životě	na	práci
hodnotnější	věci,	zajímá	o	tak	přízemní	téma,	jako	jsou	finance.	Domníval	jsem
se,	že	oblast	financí	a	ekonomiky	je	dobrá	pouze	k	tomu,	aby	se	tam	člověk
poučil	z	různých	empirických	jevů	a	dostatečně	si	napěchoval	konto,	než	se	vydá
za	vyššími	a	lepšími	cíli.	Mandelbrot	odpověděl:	"Kvůli	datům.	Na	data	je	to
zlatý	důl."	Ano,	obecně	se	zapomíná,	že	než	se	Mandelbrot	začal	věnovat	fyzice
a	geometrii	přírody,	začínal	v	ekonomii.	Pracujeme-li	s	takovým	množstvím	dat,
donutí	nás	to	stát	nohama	na	zemi	a	přivede	k	intuitivnímu	pochopení	chyby,
které	se	dopouštíme	jízdou	v	protisměru	mezi	realitou	a	jejím	obrazem.

Problém	statistického	kruhu	(či	regresu)	spočívá	v	následujícím.	Dejme
tomu,	že	chceme	zjistit,	zda	je	určitá	veličina	rozdělena	gaussovsky,	fraktálně,
nebo	nějak	jinak,	a	potřebujeme	tedy	data	z	minulosti.	Budeme	ovšem	muset
ověřit,	zda	máme	těchto	dat	dostatek	k	tomu,	abychom	se	o	ně	mohli	opřít.	Jak	to
uděláme?	Rozdělením	pravděpodobnosti	-	to	nám	řekne,	zda	máme	dostačující
množství	dat	k	tomu,	abychom	u	dané	veličiny	dosáhli	potřebné	"hladiny
spolehlivosti".	Reprezentuje-li	takové	rozdělení	Gaussova	křivka,	postačí	nám
jen	pár	bodů	(opět	jsme	u	zákona	velkých	čísel).	A	jak	víme,	že	jde	právě	o
rozdělení	Gaussovo?	Inu,	z	dat.	Potřebujeme	tudíž	jak	data,	abychom	zjistili,



jaké	je	pravděpodobnostní	rozdělení,	tak	i	toto	rozdělení,	abychom	věděli,	jaké
množství	dat	je	potřeba.	Tím	se	dostáváme	k	závažnému	problému	statistického
regresu.

K	tomuto	regresu	ovšem	nedojde,	pokud	již	předem	předpokládáte,	že	jde	o
Gaussovo	rozdělení.

Z	jistého	důvodu	platí,	že	gaussovská	distribuce	odhaluje	své	vlastnosti
velmi	snadno.	Extrémovské	typy	distribuce	však	nikoliv.	Pracujeme-li	tedy	s
nějakou	obecnou	zákonitostí,	použití	gaussovské	distribuce	se	nabízí	víceméně
samo.	Právě	z	tohoto	důvodu	ji	lidé	užívají	jako	základní	statistické	rozdělení.
Jak	neustále	opakuji,	předpokládáme-li	její	aplikaci	již	předem,	v	několika	málo
oblastech,	jako	je	kriminální	statistika,	úmrtnost	a	jiné	záležitosti	spadající	do
Průměrova,	to	může	fungovat.	U	minulých	dat,	jejichž	vlastnosti	neznáme,	a
extrémovských	veličin	však	nikdy.

Proč	si	tento	problém	neuvědomují	statistici,	kteří	s	takovými	daty	pracují?
Za	prvé	jim	není	příliš	po	chuti	skutečnost,	že	problém	indukce	anuluje	veškerou
jejich	práci.	Za	druhé,	nikdo	je	důsledně	nekonfrontuje	s	výsledky	jejich
předpovědí.	Jak	nám	ukázala	Makridakisova	soutěž,	jsou	zcela	pod	vlivem
klamu	narativity	a	nechtějí	o	tom	slyšet.

JEŠTĚ	JEDNOU:	STŘEZTE	SE	PROGNOSTIKŮ

Dovolím	si	posunout	tento	problém	o	stupínek	výše.	Jak	jsem	již	uvedl,
genezi	Extrémova	se	pokouší	vysvětlit	mnoho	módních	modelů.	Lze	je	rozdělit
do	dvou	obsáhlých	tříd,	i	když	se	občas	vyskytnou	i	další	přístupy.	První
zahrnuje	modely	ve	stylu	bohatí	bohatnou	(nebo	velcí	rostou),	jež	vysvětlují
hromadění	obyvatel	v	okolí	měst,	tržní	dominanci	Microsoftu	a	VHS	(namísto
Applu,	resp.	Betamaxu),	dynamiku	akademické	pověsti	a	tak	dále.	Druhá	se
zabývá	tím,	čemu	obecně	říkáme	"perkolační	modely";	ty	se	spíše	než	chováním
jednotlivce	zabývají	prostředím,	v	němž	jedná.	Vylijete-li	vodu	na	děravý
povrch,	bude	na	struktuře	povrchu	záležet	více	než	na	kapalině	samotné.	Narazí-
li	pískové	zrnko	do	hromady	dalších	pískových	zrn,	rozhodne	o	tom,	zda	nastane
lavina	či	nikoliv,	právě	struktura	terénu.

Většina	modelů	se	pochopitelně	snaží	nikoliv	pouze	popisovat,	ale	přesně
předpovídat,	což	mě	přivádí	k	zuřivosti.	Jsou	to	solidní	nástroje	k	popisu	vzniku
Extrémova,	ale	nezdá	se,	že	by	je	"generátor"

reality	poslouchal	natolik,	aby	nám	byly	při	přesném	předpovídání	k	užitku,
soudě	alespoň	podle	toho,	co	lze	v	současné	literatuře	zabývající	se	Extrémovem
nalézt.	Potýkáme	se	zde	opět	s	vážnými	problémy	s	kalibrací,	a	bylo	by	tedy



záhodno	vyhnout	se	běžným	chybám,	které	při	kalibraci	nelineárních	procesů
vznikají.	Připomeňme	si,	že	nelineární	procesy	disponují	větším	stupněm
volnosti	než	lineární	(jak	jsme	viděli	v	jedenácté	kapitole),	z	čehož	plyne,	že
užití	chybného	modelu	s	sebou	nese	velké	riziko.	Přesto	tu	a	tam	narazíte	na
knihy	či	články	propagující	aplikaci	modelů	ze	statistické	fyziky	na	realitu.
Působivě	napsané	knihy,	jako	je	ta	od	Philipa	Balla,	problematiku	vysvětlují	a
ilustrují,	ale	neměly	by	nás	vést	k	přesným	kvantitativním	modelům.
Nepřijímejme	je	bez	rozmyslu.

Podívejme	se	však,	co	si	z	těchto	modelů	lze	odnést.

Další	šťastné	řešení
Za	prvé,	předpokládám-li	škálovatelnost,	připouštím	tak	možnost	libovolně

vysokého	čísla.	Jinak	řečeno,	přejde-li	nerovnost	nějakou	známou	maximální
hranici,	neměla	by	se	zastavit.

Řekněme,	že	se	knihy	Šifra	mistra	Leonarda	prodalo	kolem	šedesáti	milionů
výtisků	(Bible	zhruba	miliarda,	ale	to	ignorujme	a	omezme	se	na	nenáboženské
knihy	napsané	jediným	autorem).	Ačkoliv	neznáme	žádnou	knihu,	jíž	by	se	kdy
prodalo	200	milionů,	můžeme	pravděpodobnost	takové	události	považovat	za
vyšší	než	nula.	Je	malá,	ale	ne	nulová.	Na	každé	tři	bestsellery,	jako	je	Šifra
mistra	Leonarda,	může	připadat	jeden	superbestseller,	a	ačkoliv	se	takový	dosud
neobjevil,	nelze	to	vyloučit.

A	na	každých	patnáct	Šifer	pak	může	připadat	superbestseller,	jehož	se	prodá
dejme	tomu	500	milionů	výtisků.

Použijme	stejnou	logiku	i	na	bohatství.	Dejme	tomu,	že	nejbohatší	člověk	na
světě	vlastní	majetek	v	hodnotě	padesáti	miliard	dolarů.	Existuje	nezanedbatelná
pravděpodobnost,	že	příští	rok	se	objeví	někdo,	jehož	jmění	přesáhne	hodnotu
100	miliard.	Na	každé	tři	osoby	s	více	než	padesáti	miliardami	dolarů	může
připadat	jedna	se	100	miliardami	a	více.	Existuje	i	mnohem	menší
pravděpodobnost	výskytu	člověka	s	majetkem	v	hodnotě	více	než	200	miliard	-
oproti	té	předchozí	jen	třetinová,	avšak	nikoliv	nulová.	A	existuje	rovněž
minimální,	ale	nenulová	pravděpodobnost	existence	člověka	s	majetkem	v
hodnotě	přes	500	miliard.

Z	toho	pro	mě	plyne	následující	závěr:	o	věcech,	jež	v	datech	nevidím,	mohu
sice	jen	teoretizovat,	ale	stále	by	měly	patřit	do	oblasti	možného.

Kdesi	na	nás	čeká	zatím	neviditelný	bestseller,	jaký	v	datech	nenajdeme,	ale
je	třeba	s	ním	počítat.

Vzpomeňme	si	na	závěr	ze	třinácté	kapitoly:	popsaný	jev	činí	investice	do
knih	či	léků	výhodnější,	než	by	mohla	dosavadní	data	naznačovat.	A	naopak,
ztráty	akciového	trhu	mohou	být	z	téhož	důvodu	horší,	než	napovídá	minulost.



Války	jsou	svou	povahou	fraktální.	Existuje	možnost	konfliktu,	který	si
vyžádá	více	obětí	než	druhá	světová	válka	-	je	to	nepravděpodobné,	ale	nikoli
vyloučené,	ačkoliv	se	taková	válka	dosud	neodehrála.

Za	druhé,	ukažme	si	ilustraci	z	přírody,	která	pomůže	vysvětlit,	co	mám
ohledně	zmíněné	přesnosti	na	mysli.	Hora	se	do	jisté	míry	podobá	kameni:	je	mu
příbuzná,	vypadá,	jako	by	pocházela	z	téže	rodiny,	ale	není	identická.	Přesným
výrazem	pro	popis	takové	podobnosti	je	sebepříbuznost,	nikoliv	sebepodobnost,
avšak	představa	této	příbuznosti	se	Mandelbrotovi	obtížně	vysvětlovala,	a	tak	se
nakonec	rozšířil	druhý	termín,	který	namísto	podoby	rodinné	konotuje	spíše	tu
přesnou.	Stejně	jako	v	případě	hory	a	kamene	není	rozdělení	bohatství	nad
hranicí	jedné	miliardy	úplně	totožné	s	tím	pod	ní,	ale	obě	distribuce	jsou	si
"příbuzné".

Za	třetí,	jak	jsem	již	uvedl,	v	oblasti	ekonofyziky	(tedy	aplikace	metod
statistické	fyziky	na	společenské	a	ekonomické	jevy)	vzniklo	mnoho	odborných
prací,	jež	se	o	takovou	kalibraci,	o	extrahování	čísel	ze	světa	jevů,	pokoušely.
Řada	z	nich	má	prediktivní	ambice.	Předpovědět	"přechody"	do	krizí	nebo
nákazy	však	bohužel	neumíme.	Prognostické	modely	zkouší	vytvářet	i	můj	přítel
Didier	Sornette	a	mám	je	velice	rád,	tedy	až	na	to,	že	na	jejich	základě	nemohu
formulovat	žádnou	prognózu	-	ale	to	mu	prosím	neříkejte;	mohl	by	s	tím	přestat.
To,	že	tyto	modely	nemohu	využít	tak,	jak	můj	přítel	zamýšlí,	nezbavuje	jeho
práci	platnosti,	pouze	je	třeba	při	jejich	interpretaci	myslet	velmi	otevřeně.
Modely	z	oblasti	konvenční	ekonomie	jsou	naproti	tomu	chybné	již	v	základech.
Některé	ze	Sornettových	jevů	nám	mohou	být	prospěšné,	neplatí	to	však	o	všech.

TAK	KDE	JE	TA	ŠEDÁ	LABUŤ?

O	"černých	labutích"	jsem	napsal	celou	tuto	knihu.	Ne	proto,	že	bych	do	nich
byl	zamilovaný;	jako	humanista	je	nenávidím.	Nenávidím	většinu
nespravedlností	a	škod,	které	páchají.	Rád	bych	tedy	mnoho	z	nich	odstranil
nebo	aspoň	zmírnil	jejich	důsledky	a	byl	před	nimi	v	bezpečí.	Fraktální
nahodilost	nám	může	pomoci	některá	z	těchto	překvapení	redukovat	a	postarat
se,	aby	se	nám	jevila	jako	přípustná;	uvědomit	nás	o	jejich	následcích,	učinit	z
nich	labutě	šedé.	Neposkytuje	však	přesné	odpovědi.	Přináší	následující	výhody.
Víte-li,	že	akciový	trh	může	zažít	krach,	k	jakému	došlo	v	roce	1987,	není	už
taková	událost	"černou	labutí".	Užijete-li	fraktální	rozdělení	s	exponentem	o
hodnotě	3,	není	již	pád	burzy	z	roku	1987	extrémní	a	izolovanou	statistickou
hodnotou.	Víte-li,	že	biotechnologické	firmy	mohou	přijít	s	veleúspěšným
lékem,	jaký	jsme	dosud	neviděli,	nepůjde	o	"černou	labuť"	a	vy	nebudete



překvapeni,	pokud	se	takový	přípravek	objeví.
Mandelbrotovy	fraktály	nám	tedy	umožňují	počítat	s	některými	"černými

labutěmi",	nikoli	však	se	všemi.	Jak	jsem	již	uvedl,	některé	se	objeví	proto,	že
ignorujeme	zdroje	nahodilosti.	Další	vzniknou	tehdy,	nadhodnotíme-li	výši
fraktálního	exponentu.	"Šedé	labutě"	se	tedy	týkají	modelovatelných	extrémních
událostí,	"černé	labutě"	toho,	co	jsme	si	označili	jako	neznámé	neznámo.

Diskutovali	jsme	o	tom	i	s	Mandelbrotem,	a	jako	vždy	se	z	problému	stala
lingvistická	hra.	V	deváté	kapitole	jsem	představil	ekonomy	používané
Knightovo	rozlišení	na	riziko	(které	lze	spočítat)	a	nejistotu	(kterou	spočítat
nelze).	Jistě	nejde	o	myšlenku	natolik	originální,	aby	pro	ni	již	neexistoval
vhodný	výraz,	a	tak	jsme	jej	hledali	ve	francouzštině.	Mandelbrot	zmínil
jednoho	ze	svých	přátel	a	vzorů,	matematika	a	aristokrata	Marcela-Paula
Schützenbergera,	znamenitého	vzdělance,	který	(podobně	jako	autor	této	knihy)
snadno	podléhal	nudě,	a	když	problémy	překročily	jistou	mez	a	intelektuální
výtěžky	se	začínaly	tenčit,	ztrácel	chuť	na	nich	dále	pracovat.	Schützenberger
trval	na	jednoznačném	odlišení	francouzských	s	l	o	v	hasard	a	fortuit.	Hasard,	z
arabského	az-zahr,	implikuje	podobně	jako	alea	nahodilost	uchopitelnou,
spojenou	s	hrací	kostkou;	fortuit	je	pak	totéž	co	moje	"černá	labuť"	-	čistá
náhoda	a	nepředvídatelnost.	Jak	jsme	zjistili	v	malém	výkladovém	slovníku
Robert,	toto	rozlišení	skutečně	existuje.	Fortuit	patrně	odpovídá	mé	epistemické
mlze,	l'imprévu	et	non	quantifiable;	hasard	pak	ludičtějšímu	typu	neurčitosti,	o
němž	v	rané	literatuře	o	hazardních	hrách	hovoří	rytíř	de	Méré.

Pozoruhodné	je,	že	Arabové	přispěli	k	tématu	neurčitosti	i	dalším	slovem.	Je
jím	rizk,	které	v	arabštině	znamená	prostředky	k	živobytí.

Závěrem	tedy	opakuji:	Mandelbrot	se	zabývá	"šedými	labutěmi";	já	"černou
labutí".	Mandelbrot	dokázal	mnohé	z	mých	"černých	labutí"	ochočit,	nikoli	však
všechny	a	bezezbytku.	Jeho	metoda	nám	nicméně	poskytuje	záblesk	naděje,
způsob,	jak	začít	o	problémech	neurčitosti	přemýšlet.	Víte-li,	kde	divou	zvěř
očekávat,	jste	nepochybně	v	daleko	větším	bezpečí.

Kapitola	sedmnáctá:	LOCKOVA	DEFINICE
BLÁZNA	ANEB	ZVONOVÁ

KŘIVKA	TAM,	KAM	NEPATŘÍ	{66}
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středověku	Mám	doma	dvě	pracovny:	jedna	je	skutečná,	plná	podnětných	knih	a
dalšího	literárního	materiálu;	v	té	druhé,	neliterární,	pracuji	spíše	s	nechutí	a
vyřizuji	v	ní	prozaické	nebo	zcela	specifické	záležitosti.	Jedna	z	jejích	stěn	je
zavalena	knihami	o	statistice	a	její	historii,	které	jsem	nikdy	neměl	sílu	spálit	či
zahodit,	přestože	je	mimo	jejich	akademické	aplikace	pokládám	za	prakticky
nepoužitelné	(mnohem	víc	než	tyto	pseudosofistikované	spisy	toho	o
pravděpodobnosti	vědí	Carneades,	Cicero	či	Foucher).	Při	přednáškách	je
používat	nemohu,	neboť	jsem	se	zavázal,	že	i	kdybych	umíral	hlady,	nebudu	učit
nesmysly.	Proč?	Žádná	z	těchto	prací	se	nezabývá	Extrémovem.	Ani	jediná.
Těch	pár,	o	kterých	to	říct	lze,	nenapsali	statistici,	ale	statističtí	fyzikové.	Učíme
studenty	metodám	z	Průměrova,	a	pak	je	vypouštíme	do	Extrémova.	Je	to,	jako
bychom	vyvinuli	lék	pro	rostliny	a	následně	jej	podávali	lidem.	Není	tedy	divu,
že	se	tak	pouštíme	do	největšího	možného	rizika:	máme	co	do	činění	se
záležitostmi,	které	patří	do	Extrémova,	ale	nakládáme	s	nimi,	jako	by	spadaly	do
Průměrova,	a	říkáme	tomu	"aproximace".

Statisíce	studentů	na	ekonomických	školách	a	katedrách	sociálních	věd	od
Singapuru	po	Urbana-Champaign	stejně	jako	lidé	z	obchodních	kruhů	pokračují
ve	studiu	"vědeckých	metod",	přičemž	všechny	tyto	metody	jsou	založeny	na
gaussovských	distribucích	a	pevně	zakotveny	v	klamu	narativity.

Tato	kapitola	se	zabývá	katastrofami,	jež	vzešly	z	šarlatánské	aplikace
matematiky	v	sociálních	vědách.	Jejím	hlavním	tématem	je	pak	nebezpečí,
jemuž	vystavuje	společnost	Švédská	akademie,	udělující	Nobelovu	cenu.

Pouhých	padesát	let
Vraťme	se	zpátky	k	historii	mé	profesní	kariéry.	Podívejte	se	na	graf	na

následující	straně:	během	posledních	padesáti	let	se	o	polovinu	výnosů	z
finančních	trhů	postaralo	deset	nejextrémnějších	dní.	Deset	dní	za	padesát	let.	V
mezidobí	jsme	se	jen	utápěli	v	tlachání.

Je	zřejmé,	že	požaduje-li	někdo	mimo	toto	vysoké	číslo	o	hodnotě	šesti
směrodatných	odchylek	ještě	další	důkaz,	že	trhy	patří	do	Extrémova,	měl	by	se
nechat	vyšetřit.	Na	neadekvátnost	gaussovské	rodiny	distribucí	a	škálovatelnou
povahu	trhů	ukazují	desítky	odborných	prací.	Sám	jsem	během	let	statisticky
prošetřil	na	dvacet	milionů	číselných	dat,	a	tak	dokážu	jen	stěží	vystát	ty,	kdo
hovoří	o	trzích	s	použitím	gaussovských	pojmů.	Jak	se	však	ukazuje,	přejít	od
tohoto	poznatku	k	jeho	důsledkům	není	pro	řadu	lidí	snadné.

Nejpodivnější	je,	že	když	mě	lidé	z	obchodních	kruhů	vyslechnou,	obvykle
se	mnou	souhlasí.	Když	však	druhý	den	ráno	dorazí	kanceláře,	opět	se	vrátí	ke
gaussovským	nástrojům.	Jejich	myšlení	je	doménově	závislé	-	na	konferenci
jsou	schopni	přemýšlet	kriticky,	avšak	v	kanceláři	již	ne.	Gaussovské	nástroje



jim	navíc	poskytují	čísla,	která	se	jim	zdají	"lepší	než	nic".	Výsledná	míra
budoucí	neurčitosti	tak	uspokojí	naši	vrozenou	touhu	zjednodušovat	i	v
případech,	kdy	to	znamená	vtěsnat	do	jediného	čísla	problémy,	jež	jsou	na
takový	popis	příliš	komplexní.

Zrada	účetních
První	kapitolu	jsem	zakončil	burzovním	krachem	z	roku	1987,	díky	němuž

jsem	se	mohl	bez	zábran	věnovat	své	myšlence	"černé	labutě".	Když	jsem	tehdy,
bezprostředně	po	tomto	pádu	prohlásil,	že	ti,	kdo	měří	stupeň	rizika	pomocí
sigma	(tedy	směrodatné	odchylky),	jsou	šarlatáni,	dočkal	jsem	se	všeobecného
souhlasu.	Pokud	by	se	svět	financí	řídil	gaussovskými	zákony,	k	událostem,
jakou	byl	zmíněný	krach	(více	než	dvacet	směrodatných	odchylek	od	průměru),
by	docházelo	jednou	za	několik	miliard	existencí	vesmíru	(viz	příklad	s	tělesnou
výškou	v	patnácté	kapitole).	Soudě	podle	okolností	roku	1987,	skutečnost,	že
mimořádné	události	se	dějí	a	jsou	hlavním	zdrojem	neurčitosti,	lidé	přijali.
Neměli	pouze	chuť	vzdát	se	měření	pomocí	gaussovských	nástrojů,	neboť	"nic
jiného	nemáme".	Chtějí	číslo,	od	kterého	se	odrazí.		Přesto	jsou	obě	zmiňované
metody	logicky	neslučitelné.

Nevěděl	jsem	tehdy	o	tom,	ale	představa	gaussovského	rozdělení
ekonomických	jevů	se	ukázala	jako	bláznovství	již	dříve	v	minulosti.
Mandelbrot	předložil	svou	škálovatelnou	distribuci	kolem	roku	1960	a	již	tehdy
ekonomické	obci	ukázal,	že	Gaussova	křivka	tržním	cenám	nevyhovuje.	Jakmile
však	prvotní	nadšení	opadlo,	ekonomové	si	uvědomili,	že	by	se	museli	svému
řemeslu	učit	zase	od	začátku.	Jeden	z	tehdejších	vlivných	ekonomů,	dnes	již
zesnulý	Paul	Cootner,	napsal:	"Stejně	jako	před	ním	premiér	Churchill	nám



Mandelbrot	neslíbil	utopii,	nýbrž	jen	krev,	pot,	slzy	a	dřinu.	Má-li	pravdu,	pak
jsou	téměř	všechny	naše	statistické	nástroje	překonané	nebo	nesmyslné."
Navrhuji	Cootnerův	výrok	na	dvou	místech	opravit.	Za	prvé,	místo	téměř
všechny	bych	napsal	všechny.	Za	druhé,	myslím,	že	s	tou	krví	a	potem	je	to
jinak.	Věřím	totiž,	že	mandelbrotovská	nahodilost	je	pochopitelná	o	poznání
snadněji	než	konvenční	statistika.	Pokud	vstupujete	do	světa	obchodu,
nespoléhejte	se	na	staré	teoretické	nástroje	a	nečekejte	příliš	mnoho	určitosti.

Prezidentem	může	být	každý
A	nyní	stručná	historie	"Nobelovy"	ceny	za	ekonomii,	kterou	ustavila

Švédská	národní	banka	k	poctě	Alfreda	Nobela,	jenž	se	dost	možná	-	aspoň	dle
tvrzení	jeho	rodiny,	jež	si	tuto	cenu	přeje	zrušit	-

znechuceně	obrací	v	hrobě.	Jeden	z	jejích	členů,	který	se	v	této	záležitosti
angažuje,	tvrdí,	že	cena	je	reklamní	trik	ekonomů,	kteří	se	tak	snaží	postavit	svůj
obor	výše,	než	mu	náleží.	Jistě,	dostali	ji	i	někteří	význační	myslitelé,	například
empirický	psycholog	Daniel	Kahneman	a	přemýšlivý	ekonom	Friedrich	von
Hayek.	Výbor	pro	její	udělování	si	však	zvykl	vybírat	zejména	ty,	kdo	do	celého
procesu	vnášejí	za	pomoci	pavědy	a	falešné	matematiky	"rigorózní"	postupy.
Dokonce	i	po	burzovním	krachu	odměnil	teoretiky	Harryho	Markowitze	a
Williama	Sharpa,	kteří	vybudovali	na	gaussovském	základě	nádherné	platónské
modely,	jimiž	přispěli	k	takzvané	moderní	teorii	portfolia.	Řečeno	ve	zkratce,
opustíte-li	jejich	gaussovské	předpoklady	a	berete	ceny	jako	škálovatelné,
zůstane	vám	jen	prázdná	sláma.	Nobelův	výbor	tyto	modely	mohl	podrobit	testu
-	fungují	asi	jako	podvodné	léky	prodávané	na	internetu	-,	ale	nikoho	ve
Stockholmu	to	nejspíš	nenapadlo.	Výbor	se	neptal	na	názor	ani	nás,	praktiků;
namísto	toho	se	spolehl	na	prověrku	na	akademické	půdě,	jež	však	může	být	v
některých	oborech	prohnilá	až	na	kost.	Po	udělení	této	ceny	jsem	si
zaprorokoval:	"Ve	světě,	kde	dostanou	Nobelovu	cenu	tito	dva,	se	může	odehrát
naprosto	cokoliv.	Prezidentem	se	může	stát	každý."

Švédská	národní	banka	a	Švédská	akademie	věd	tedy	z	velké	části
odpovídají	za	to,	že	gaussovská	moderní	teorie	portfolia	získala	na	věrohodnosti
-	odchodní	instituce	zjistily,	že	jim	tato	cena	poskytuje	výborný	štít.	Prodejci
softwaru	utržili	za	metody	posvěcené	Nobelovou	cenou	miliony	dolarů.	Jak
byste	mohli	s	něčím	takovým	šlápnout	vedle?	Pozoruhodné	je,	že	zpočátku	věděl
celý	obchodní	svět,	že	jde	o	podvod,	ale	lidé	si	na	takové	metody	časem
zvyknou.	Předseda	Federálního	rezervního	systému	Alan	Greenspan	údajně
prohlásil:	"Raději	bych	slyšel	názor	tradera	než	matematika."	Mezitím	se	však
moderní	teorie	portfolia	začala	šířit.	Následující	tvrzení	budu	opakovat	až	do
úplného	ochraptění:	v	sociálních	vědách	neurčuje	osud	teorií	jejich	platnost,



nýbrž	myšlenková	nákaza.
Teprve	později	jsem	si	uvědomil,	že	rozhodující	vliv	na	ekonomických

fakultách,	a	tedy	i	studijních	programech	MBA	přebírají	gaussovsky	školení
profesoři	financí,	kteří	každoročně	jenom	ve	Spojených	státech	naočkují
moderní	teorií	portfolia	téměř	sto	tisíc	studentů.	Tuto	epidemii	nemohlo	zastavit
žádné	empirické	pozorování.	Zdálo	se,	že	je	lepší	učit	studenty	teorii	založené	na
Gaussově	rozdělení	než	je	neučit	vůbec	žádné.	Jevilo	se	to	jako	"vědečtější"	než
studentům	předkládat	něco,	co	Robert	C.	Merton	(syn	sociologa	Roberta	K.
Mertona,	o	němž	byla	řeč	výše)	nazval	"historkami".	Tento	ekonom	napsal,	že
před	objevem	moderní	teorie	portfolia	byly	finance	jen	"sbírkou	historek,
přibližných	pravidel	a	manipulací	účetních	dat".	Teorie	portfolia	umožnila
"následnou	evoluci	tohoto	konceptuálního	eintopfu	v	rigorózní	ekonomickou
teorii".	Pro	ilustraci	toho,	s	jakou	intelektuální	vážností	k	tomuto	problému
ekonomové	přistupují,	a	porovnání	neoklasické	ekonomie	s	poctivějším
vědeckým	přístupem	uveďme	výrok	otce	moderní	medicíny	Clauda	Bernarda:
"Nejprve	fakta,	a	teprve	pak	vědecké	ambice."	Snad	bychom	měli	poslat
ekonomy	na	lékařskou	fakultu.

Gaussova	křivka{67}	tedy	prorostla	vědeckou	i	obchodní	kulturou	a	pojmy
jako	sigma,	rozptyl,	směrodatná	odchylka,	korelace,	koeficient	determinace	a
Sharpův	poměr,	které	jsou	s	ní	přímo	spjaty,	pronikly	do	obecného	žargonu.
Pročtete-li	si	letáky	investičních	fondů	nebo	popis	rizik,	jimž	se	vystavují	fondy
hedgeové,	s	největší	pravděpodobností	v	nich	kromě	jiných	informací	naleznete
nějaké	to	kvantitativní	shrnutí,	jež	má	být	údajně	měřítkem	"rizik".	Toto	měřítko
bude	pravděpodobně	založeno	na	některém	z	výše	uvedených	módních	výrazů,
odvozených	z	Gaussovy	křivky	a	jejích	příbuzných.

Investiční	politiku	penzijních	fondů	a	jejich	výběr	v	současnosti	například
prověřují	"konzultanti",	kteří	se	opírají	o	teorii	portfolia.	Nastane-li	problém,
mohou	se	hájit	tím,	že	se	spoléhali	na	standardní	vědeckou	metodu.

A	bylo	hůř
V	roce	1997	se	situace	dále	výrazně	zhoršila.	Švédská	akademie	udělila	další

gaussovsky	střiženou	sadu	Nobelových	cen	Myronu	Scholesovi	a	Robertu	C.
Mertonovi,	kteří	vylepšili	starý	matematický	vzorec	a	umožnili	jeho
kompatibilitu	s	velkými	obecnými	teoriemi	finanční	rovnováhy	-	a	tedy	i	jeho
přijetí	ekonomickou	obcí.	Vzorec	byl	nyní	"použitelný".	Měl	mnoho	dávno
zapomenutých	"předchůdců",	mimo	jiné	v	díle	matematika	a	hazardního	hráče
Eda	Thorpa,	autora	bestselleru	Jak	porazit	krupiéra	(Beat	the	Dealer)	o	strategii,
jež	zaručí	výhru	v	blackjacku,	ale	lidé	bůhvíproč	věřili	že	Scholes	a	Merton
zmíněný	vzorec	vynalezli,	ačkoliv	jej	ve	skutečnosti	jen	upravili	tak,	aby	byl



přijatelný.
Byl	mým	denním	chlebem.	Tradeři,	kteří	při	řešení	problémů	postupují	zdola

nahoru,	rozumějí	díky	nocím	probdělým	v	obavách	z	rizik	jeho	vadám	lépe	než
akademici,	ale	jen	málo	z	nich	dokáže	své	myšlenky	vyjádřit	technicky,	a	tak
jsem	se	cítil	jako	jejich	zástupce.	V	Scholesově	a	Mertonově	verzi	tento	vzorec
závisel	na	Gaussově	rozdělení,	ale	jejich	"předchůdci"	jej	takovému	omezení
nevystavovali.	{68}

V	letech,	jež	následovala	po	zmíněném	burzovním	pádu,	jsem	se
intelektuálně	dobře	bavil.	Zúčastnil	jsem	se	různých	konferencí	o	financích	a
matematice	neurčitosti;	ani	jednou	jsem	ovšem	nepotkal	řečníka,	který	by,	když
došlo	na	pravděpodobnost,	rozuměl	tomu,	o	čem	mluví	(ať	už	byl	ověnčen
Nobelovou	cenou	či	ne),	a	tak	jsem	je	mohl	svými	otázkami	přivádět	do
rozpaků.	Tito	odborníci	prováděli	"složitý	matematický	výzkum",	ale	když	jste
se	jich	zeptali,	kde	ke	svým	pravděpodobnostem	přišli,	z	jejich	vysvětlení	bylo
zřejmé,	že	podlehli	ludickému	klamu	-	technická	zdatnost	se	u	nich	zvláštním
způsobem,	podobně	jako	u	takzvaných	učených	idiotů,	spojovala	s	absencí
hlubšího	porozumění.	Ani	jedinkrát	jsem	se	od	nich	nedočkal	inteligentní
odpovědi	nebo	reakce,	která	by	nemířila	ad	hominem.	Protože	jsem
zpochybňoval	jejich	činnost	v	samotných	základech,	přirozeně	jsem	si	vysloužil
urážky	všeho	druhu:	"obsedantní",	"komerční",	"filozofický",	"repetitivní",
"esejista",	"povaleč",	"praktik"	(urážka	na	akademické	půdě),	"akademik"
(urážka	v	obchodních	kruzích).	Být	terčem	podobných	osočení	není	zase	tak
špatné;	rychle	si	na	ně	zvyknete	a	můžete	se	zaměřit	na	to,	co	zůstalo
nevysloveno	.	Tradeři	z	obchodních	arén	jsou	na	takové	tirády	zvyklí.	Pracujete-
li	v	chaotickém	prostředí	tohoto	typu,	není	výjimkou,	že	člověk,	který	je	kvůli
finanční	ztrátě	právě	ve	špatné	náladě,	se	na	vás	osopí,	vynadá	vám,	až	z	toho
přijde	o	hlas,	pak	na	celou	věc	zapomene	a	hodinu	nato	vás	pozve	na	vánoční
večírek.	Urážky	je	tudíž	možné	přestat	vnímat,	zejména	řeknete-li	si,	že	osoba,
která	je	na	vás	chrlí,	patří	k	plemeni	hlučných	opic	s	nízkým	stupněm
sebeovládání.	Stačí	zachovat	rozvahu,	na	osočení	reagovat	úsměvem,	místo
sdělení	podrobit	analýze	samotného	mluvčího,	a	hádka	je	vyhraná.	Osobně
laděný	útok	vedený	nikoliv	proti	myšlence,	ale	proti	jejímu	nositeli	je	svým
způsobem	komplimentem.	Dokládá	totiž,	že	dotyčný	není	schopen	k	vašemu
názoru	sdělit	nic	inteligentního.

Poté	co	jeden	z	mých	proslovů	vyslechl	psycholog	Philip	Tetlock	(bořitel
mýtů	o	expertech	z	desáté	kapitoly),	uvedl,	že	jej	v	publiku	zarazila	epidemie
akutní	kognitivní	disonance.	To,	jak	lidé	řeší	toto	kognitivní	napětí	-	útočící	na
samé	jádro	toho,	čemu	byli	naučeni,	a	na	metody,	které	používají,	a	jak	vědí,
budou	používat	i	nadále	-,	se	může	případ	od	případu	značně	lišit.	Je	příznačné,



že	téměř	všichni,	kdo	můj	přístup	napadali,	vzali	útokem	jeho	deformovanou
verzi,	například	že	"vše	je	náhodné	a	nepředvídatelné"	místo	"je	to	z	velké	části
náhodné",	případně	mi	zmateně	předváděli,	jak	v	některých	fyzikálních
oblastech	Gaussova	křivka	funguje.	Někteří	byli	dokonce	nuceni	falšovat	údaje	z
mého	životopisu.	Na	jistém	panelu	v	Luganu	se	Myron	Scholes	rozběsnil	a
zaútočil	na	pozměněnou	verzi	mých	myšlenek.

Z	jeho	výrazu	bylo	patrné,	jak	trpí.	V	Paříži	se	zase	jistý	přední	člen
matematické	obce,	který	strávil	řadu	let	zkoumáním	jakési	značně	okrajové
vlastnosti	Gaussovy	křivky,	neovládl	ve	chvíli,	kdy	jsem	předložil	empirické
důkazy	role	"černých	labutí"	na	trzích.	Zbrunátněl,	nemohl	popadnout	dech	a
začal	na	mě	chrlit	nadávky,	protože	jsem	prý	znesvětil	danou	instituci	a
postrádám	pudeur	(skromnost),	a	aby	dodal	svým	urážkám	na	důrazu,	začal
vykřikovat:	"Jsem	členem	Akademie	věd!"	(Francouzské	vydání	mé	knihy	se
den	nato	rozprodalo.)	Vrcholným	zážitkem	pro	mě	bylo,	když	se	Steve	Ross,
ekonom	s	pověstí	obávaného	polemika	a	o	třídu	zdatnějšího	intelektuála	než	lidé
typu	Scholese	a	Mertona,	snažil	vyvrátit	mé	myšlenky	poukazem	na	drobné
chyby	a	nepřesnosti	v	mé	prezentaci,	například	že	"Markowitz	nebyl	první,
kdo...",	čímž	dosvědčil,	že	na	mé	hlavní	argumenty	nemá	odpověď.	Další,	kdo
věnovali	těmto	myšlenkám	větší	část	života,	se	uchýlili	k	internetovému
vandalství.	Ekonomové	se	často	hlásí	k	podivnému	výroku	Miltona	Friedmana,
že	model	může	být	přijatelný	i	tehdy,	nedisponuje-li	realistickými	předpoklady	-
což	jim	dává	zelenou	k	vytváření	matematických	reprezentací	reality,	které	jsou
plné	závažných	chyb.	Problém	je	samozřejmě	v	tom,	že	tyto	gaussovské	hrátky
realistické	předpoklady	nemají	a	spolehlivé	výsledky	nedávají.	Nejsou	tedy	ani
realistické,	ani	prediktivní.	Všimněme	si	také	mentálního	předsudku,	s	nímž	se
při	této	příležitosti	setkávám:	lidé	si	pletou	málo	pravděpodobné	události,	k
jakým	dochází	dejme	tomu	jednou	za	dvacet	let,	s	událostmi	s	pravidelnou
periodou	výskytu.	Domnívají	se,	že	uběhlo-li	od	poslední	takové	události	teprve
deset	let,	jsou	v	bezpečí.

Přesvědčit	mé	oponenty	o	rozdílech	mezi	Průměrovem	a	Extrémovem	tedy
nebylo	právě	lehké;	mnohé	z	jejich	protiargumentů	se	týkaly	toho,	jak	prospěšná
nám	Gaussova	křivka	dosud	byla	-	podívejte	se	například	na	bankovní	registry
klientských	informací	a	tak	dále.

Jediný	komentář,	který	považuji	za	opravdu	nepřijatelný,	zněl:	"Máte
pravdu;	je	třeba,	abyste	nám	připomínal	slabiny	těchto	metod,	ale	nesmíte	s
vaničkou	vylévat	i	dítě,"	což	znamenalo,	že	bych	měl	přijmout	reduktivní
Gaussovo	rozdělení	a	zároveň	možnost	výskytu	výrazných	odchylek.	Lidé,	kteří
tento	postoj	razili,	si	neuvědomovali,	že	jde	o	dva	vzájemně	neslučitelné
přístupy	-	něco	jako	být	napůl	živý	a	napůl	mrtvý.	Žádný	-	opravdu	žádný	-	z



těchto	uživatelů	teorie	portfolia	mi	během	dvaceti	let	debat	nevysvětlil,	jak	může
akceptovat	gaussovský	analytický	rámec	a	současně	i	velké	odchylky.

Konfirmace
Během	těchto	debat	jsem	viděl	takové	množství	konfirmačních	chyb,	že	by

to	zvedlo	ze	židle	i	Karla	Poppera.	Někteří	mi	předhazovali	vybraná	data,	v
nichž	se	nenacházely	skoky	a	mimořádné	události,	jako	"důkazy",	že	Gaussovo
rozdělení	lze	bez	obav	používat.	Bylo	to	přesně	totéž	jako	můj	"důkaz",	že	O.	J.

Simpson	není	vrah,	z	páté	kapitoly.	Celá	statistická	sféra	si	popletla
nepřítomnost	důkazů	s	důkazem	nepřítomnosti.	Nechápali	ani	elementární
asymetrii	celého	problému:	zatímco	jediné	pozorování	postačuje	k	tomu,
abychom	Gaussovu	distribuci	odmítli,	platnost	její	aplikace	jich	nedokáže
potvrdit	ani	milion.	Proč?	Gaussova	křivka	neumožňuje	velké	odchylky;	naproti
tomu	její	alternativa,	tedy	nástroje	z	Extrémova,	nevylučuje	dlouhá	klidná
období.

Netušil	jsem,	že	Mandelbrotova	práce	má	význam	i	mimo	estetiku	a
geometrii.	Na	rozdíl	od	něj	mne	nikdo	neostrakizoval:	od	praktiků	a	těch,	kteří
se	v	neurčitých	podmínkách	musí	rozhodovat,	jsem	se	dočkal	nemalého	uznání,
třebaže	od	jejich	výzkumných	týmů	nepřišlo	žádné.

A	právě	tehdy	se	mi	dostalo	zcela	neočekávaného	zadostiučinění.

BYLA	TO	ZKRÁTKA	"ČERNÁ	LABUŤ"

Robert	Merton	Jr.	a	Myron	Scholes	byli	zakládajícími	partnery	ve	velké
spekulativní	obchodní	firmě	jménem	Long-Term	Capital	Management	(LTCM),
o	níž	jsem	se	zmiňoval	ve	čtvrté	kapitole.	Bylo	to	seskupení	lidí	s	oslnivými
životopisy	a	nejvyššími	akademickými	hodnostmi.	Ostatní	je	považovali	za
génie.	Ve	svém	přístupu	k	tržním	rizikům	vycházeli	z	teorie	portfolia	a
sofistikovaných	"výpočtů".

Ludický	klam	se	jim	tak	podařilo	nafouknout	do	průmyslových	rozměrů.
O	něco	později,	v	létě	roku	1998,	spustila	ruská	finanční	krize	kombinaci

velkých	událostí,	které	se	už	do	těchto	modelů	nevešly.	Šlo	o	"černou	labuť".
LTCM	zkrachoval	a	málem	s	sebou	stáhl	celý	finanční	systém,	protože	měl
obrovské	množství	nechráněných	rizikových	pozic.	Poněvadž	modely
vylučovaly	možnost	velkých	odchylek,	LTCM	se	vystavil	extrémnímu	riziku.
Mertonovy	a	Scholesovy	myšlenky,	stejně	jako	základy	celé	moderní	teorie
portfolia,	začínaly	krachovat.	Ztráty	dosáhly	závratné	výše,	až	příliš	závratné,
než	abychom	tuto	intelektuální	komedii	dále	ignorovali.	Spolu	s	mnoha	přáteli



jsem	se	domníval,	že	teoretiky	portfolia	čeká	osud	tabákových	firem:	ohrožovali
vklady	mnoha	lidí,	a	brzy	se	proto	budou	muset	zodpovídat	z	důsledků	svých
gaussovských	metod.

Nic	takového	se	však	nestalo.
Namísto	toho	se	aspiranti	titulu	MBA	na	ekonomických	školách	i	nadále

učili	teorii	portfolia	a	vzorec	pro	stanovení	ceny	opcí	dále	nesl	jména	Blacka,
Scholese	a	Mertona,	místo	aby	se	vrátil	k	těm,	jimž	právem	patří:	Louisi
Bachelierovi,	Edu	Thorpovi	a	dalším.

Jak	věci	"dokazovat"
Merton	junior	reprezentuje	školu	neoklasické	ekonomie,	která	je,	jak	jsme

viděli	v	případě	LTCM,	velmi	výstižným	příkladem	nebezpečí,	jež	vyplývá	z
platonizovaného	poznání.	{69}	Při	pohledu	na	jeho	metodologii	zpozorujeme
následující	schéma.	Vychází	z	naprosto	nerealistických	a	toporně	platónských
předpokladů	-	například	Gaussova	rozdělení	pravděpodobnosti	a	mnoha	dalších
a	neméně	zneklidňujících	podmínek.	Z	nich	posléze	vyvozuje	"teorémy"	a
"důkazy".	Použitá	matematika	je	přesná	a	elegantní.

Teorémy	jsou	kompatibilní	s	dalšími	teorémy	z	moderní	teorie	portfolia	a	ty
zase	s	jinými,	čímž	se	vytváří	velká	teorie	lidské	spotřeby,	úspor,	vypořádávání
se	s	neurčitostí,	utrácení	a	projektování	budoucnosti.

Merton	předpokládá,	že	víme,	nakolik	je	určitá	událost	pravděpodobná.
Všude	přitom	narážíme	na	zprofanované	ekvilibrium.	Celá	působivá	konstrukce
se	však	podobá	naprosto	uzavřené	hře,	je	jako	Monopoly	s	kompletními
pravidly.

Akademik,	který	se	o	takovou	metodologii	opírá,	připomíná	Lockovu
definici	blázna,	tedy	člověka,	který	"vyvozuje	správné	dedukce	z	chybných
premis".

Elegantní	matematika	má	následující	vlastnost:	je	pravdivá	beze	zbytku,	ne
pouze	z	devětadevadesáti	procent.	To	je	vlastnost	přitažlivá	pro	mechanisticky
uvažující	osoby,	které	se	nechtějí	zabývat	čímkoliv	víceznačným.	Chcete-li
ovšem	na	dokonalou	matematiku	napasovat	svět,	musíte	někde	podvádět:	své
předpoklady	musíte	nějak	zfalšovat.	Z	Hardyho	citátu	jsme	však	viděli,	že
profesionální,	"čisté"

matematiky	rozhodně	nelze	podezřívat	z	nečestného	jednání.
Potíž	tedy	nastává	ve	chvíli,	kdy	se	někdo	jako	Merton	snaží	o	hermeticky

uzavřenou	matematiku,	místo	aby	se	zaměřil	na	to,	jak	tato	matematika	odráží
realitu.

Právě	zde	lze	načerpat	poučení	od	lidí	z	armády	a	profesionálů
zodpovědných	za	bezpečnost.



"Dokonalá"	ludická	dedukce	je	nezajímá;	požadují	realistické	ekologické
předpoklady.	Mají	koneckonců	na	starosti	lidské	životy.

V	jedenácté	kapitole	jsem	uvedl,	že	tuto	hru	na	"formální	myšlení"	za
pomoci	falešných	premis,	stanovených	kvůli	vytváření	"rigorózních	teorií",
začali	Paul	Samuelson,	Mertonův	učitel,	a	ve	Velké	Británii	pak	John	Hicks.	Tito
dva	víceméně	zničili	myšlenky	Johna	Maynarda	Keynese,	které	se	snažili
formalizovat	(Keynese	zajímala	neurčitost	a	stěžoval	si	na	omezující	faktor
jistoty,	který	do	hry	zaváděly	ekonomické	modely).	Do	podniku	s	názvem
formální	myšlení	se	pustili	i	další	dva	ekonomové	-	Kenneth	Arrow	a	Gerard
Debreu.	Všichni	čtyři	dostali	Nobelovu	cenu.	Všichni	se	také	nechali	poblouznit
matematikou:	Dieudonné	to	nazval	"hudba	rozumu",	já	tomu	říkám	bláznovství
podle	Locka.	Celou	čtveřici	lze	s	klidným	svědomím	obvinit	z	konstrukce
imaginárního	světa,	který	se	nechal	přizpůsobit	jejich	matematice.	Martin
Shubik,	prozíravý	akademik,	který	byl	přesvědčen,	že	vinou	nadměrné
abstrakce,	přesahující	o	pár	kroků	nezbytnou	míru,	jsou	tyto	modely	zcela
nepoužitelné,	se	dočkal	ostrakizace,	jak	bývá	u	disidentů	obvyklé.	{70}

						



Zpochybníte-li	jejich	práci,	jak	jsem	to	učinil	v	případě	Mertona	juniora,
požadují	po	vás	"přesvědčivý	důkaz".	Pravidla	hry	tedy	stanovují	oni.	Jako
člověk,	který	přichází	z	praxe,	kde	je	základním	vkladem	schopnost	pracovat	s
mírně	nepřesnou,	ale	empiricky	přijatelnou	matematikou,	nemohu	tuto
předstíranou	vědu	vystát.	Před	neúspěšnou,	za	určitostmi	se	pachtící	vědou
výrazně	upřednostňuji	sofistikované,	na	praktické	postupy	zaměřené	řemeslo.
Nebo	snad	tito	neoklasičtí	konstruktéři	modelů	páchají	ještě	něco	horšího?	Je
možné,	že	se	věnují	tomu,	co	biskup	Huet	nazývá	výrobou	určitostí?

Čas	ukáže.



Skeptický	empirismus	zastává	přesně	opačnou	metodu.	Spíše	než	teorie	mě
zajímají	premisy;	na	teorie	se	toužím	spoléhat	co	nejméně,	chci	si	uchovat
flexibilitu	a	omezit	možná	překvapení.	Než	abych	se	přesně	mýlil,	budu	mít
raději	přibližně	pravdu.	Elegance	teorií	často	indikuje	platónství	a	slabiny	-	vede
vás	k	hledání	elegance	pro	ni	samotnou.	Teorie	je	jako	medicína	(či	vláda):	často
k	ničemu,	někdy	nezbytná,	vždy	však	samoúčelná	a	příležitostně	ničivá.	Je	ji
tudíž	potřeba	užívat	opatrně,	poskrovnu	a	pod	bdělým	dohledem	dospělých.

Rozdíly	mezi	typickým	moderním	skeptickým	empirikem	a	tím,	co
představují	Samuelsonova	dítka,	uvedené	v	tabulce	na	předchozí	straně,	lze
zobecnit	napříč	disciplínami.

Představil	jsem	své	myšlenky	na	poli	financí,	protože	právě	tam	jsem	si	je
tříbil.	Nyní	se	podívejme	na	kategorii	lidí,	od	nichž	se	očekává,	že	budou	o	něco
hloubavější:	na	filozofy.

Kapitola	osmnáctá:	FALEŠNÁ	NEURČITOST

Filozofové	na	nesprávných	místech	-	Neurčitost,	zejména	oběda	-	Oč	se
nestarám	-	Vzdělání	a	inteligence

Poslední	kapitola	třetí	části	se	zaměřuje	na	závažný	důsledek	ludického
klamu:	ti,	jejichž	úkolem	je	dát	nám	existenci	neurčitosti	na	vědomí,	selhávají	a
pokoutně	nás	odvádějí	k	pseudourčitostem.

NÁVRAT	LUDICKÉHO	KLAMU

Ludický	klam	jsem	vysvětlil	na	příběhu	s	kasinem	a	trvám	na	tom,	že	tato
sterilizovaná	nahodilost	her	se	nijak	nepodobá	té	z	reálného	života.	Prohlédněte
si	znovu	první	graf	z	patnácté	kapitoly.	V	situacích	typu	házení	kostkou	dochází
ke	zprůměrování	natolik	rychle,	že	mohu	s	jistotou	tvrdit,	že	mě	kasino	při
dlouhodobém	hraní	dejme	tomu	rulety	porazí,	protože	náhodný	šum	se	vzájemně
vyruší,	zatímco	schopnosti,	v	nichž	je	kasino	ve	výhodě,	nikoliv.	Čím	déle
hrajete	(nebo	po	čím	menších	částkách	sázíte),	tím	více	nahodilosti	z	těchto
herních	konstruktů	díky	síle	zprůměrování	vymizí.	Ludický	klam	se	vyskytuje	v
následujících	nahodilostních	situacích:	neuspořádaném	pohybu,	hodu	kostkou	a
mincí,	nechvalně	známé	digitální	variantě	hry	"panna	nebo	orel"	ve	formě	0	či	1,
Brownově	pohybu	(který	odpovídá	pohybu	pylových	zrn	ve	vodě)	a	dalších
podobných	příkladech.	Takové	situace	vytvářejí	druh	nahodilosti,	kterou	nelze



ani	označit	za	skutečnou	nahodilost	-	vhodnějším	označením	by	tu	byl	výraz
protonahodilost.

Veškeré	teorie	vybudované	na	základě	ludického	klamu	v	jádru	ignorují
přítomnou	vrstvu	neurčitosti,	a	co	horšího,	jejich	předkladatelé	o	tom	nevědí.

Podobné	zaměření	na	malé	místo	velkého	má	závažnou	aplikaci	v	podobě
otřepaného	principu	neurčitosti.

Falešní	experti
Princip	neurčitosti	tvrdí,	že	v	kvantové	fyzice	nelze	(s	libovolnou	přesností)

měřit	určité	páry	veličin,	jako	je	hybnost	a	poloha	částice.	Narážíme	tu	totiž	na
spodní	mez	měření:	to,	co	získáme	na	přesnosti	jedné	veličiny,	ztratíme	na
přesnosti	druhé.	Existuje	tedy	jistá	neodstranitelná	neurčitost,	která	se	teoreticky
staví	vědě	na	odpor	a	zůstane	neurčitostí	jednou	provždy.	Objevitelem	této
minimální	neurčitosti	se	v	roce	1927	stal	Werner	Heisenberg.	Připadá	mi
absurdní	tvrdit,	že	tento	princip	neurčitosti	má	s	neurčitostí	cokoliv	společného.
Proč?	Za	prvé	jde	o	gaussovskou	neurčitost.	Ta	v	celkovém	průměru	zmizí	-
připomeňme	si,	že	žádný	jednotlivec	svou	tělesnou	hmotností	významněji
nezmění	hmotnostní	součet	tisícovky	lidí.	Je	pravděpodobné,	že	nikdy	nebudeme
schopni	stanovit	budoucí	polohu	malých	částic,	ale	tyto	neurčitosti	jsou	velmi
malé,	početné	a	navzájem	se	zprůměrují.	Řídí	se	zákonem	velkých	čísel,	o	němž
byla	řeč	v	patnácté	kapitole.	U	většiny	ostatních	typů	nahodilosti	však	k
žádnému	zprůměrování	nedojde.	Existuje-li	na	této	planetě	něco,	co	není	zcela
neurčité,	je	to	chování	skupiny	subatomárních	částic.	Proč?	Protože,	jak	jsem	již
uvedl,	budeme-li	sledovat	objekt,	který	je	z	této	skupiny	částic	složen,	jejich
fluktuace	mají	sklon	se	vzájemně	vyrovnat.

Politické,	sociální	a	meteorologické	jevy	naproti	tomu	tuto	užitečnou
vlastnost	postrádají	a	předpovídat	je	zjevně	nedokážeme,	takže	až	uslyšíte
nějakého	"experta"	vysvětlovat	problémy	neurčitosti	na	příkladu	subatomárních
částic,	bude	záhodno	příliš	mu	nedůvěřovat.

Často	jsem	byl	svědkem	toho,	jak	lidé	říkají,	že	"naše	poznání	má
samozřejmě	své	hranice",	a	pak	se	odvolávají	právě	na	princip	neurčitosti,	když
chtějí	vysvětlit,	že	"úplně	všechno	namodelovat	nelze"	-

vyslechl	jsem	to	opakovaně	na	konferencích	od	osob	typu	Myrona	Scholese.
Právě	teď,	v	srpnu	2006,	ale	sedím	v	New	Yorku	a	pokouším	se	odcestovat	do
Amijúnu.	Bejrútské	letiště	je	kvůli	konfliktu	Izraele	s	šíitským	hnutím	Hizballáh
uzavřené.	Neexistuje	žádný	letový	plán,	z	kterého	bych	se	dozvěděl,	kdy	a	zda
vůbec	válka	skončí.	Nemám,	jak	bych	zjistil,	zda	to	náš	dům	vydrží	a	jestli
Amijún	třeba	nezmizí	z	mapy	-

naše	rodinné	sídlo	bylo	ostatně	už	jednou	zničeno.	Nikdo	mi	s	jistotou



neřekne,	zdali	se	daná	situace	nezvrtne	v	něco	ještě	vážnějšího.	Uvažuji-li	o
následcích	této	války,	jíž	jsou	vystaveni	všichni	moji	příbuzní,	přátelé	i	můj
majetek,	stojím	tváří	v	tvář	skutečným	mezím	poznání.	Proč	by	mě	tedy	měly
zajímat	subatomární	částice,	které	se	nakonec	stejně	sejdou	u	Gaussovy	křivky?
Lidé	nedokážou	předpovědět,	jak	dlouho	jim	vydrží	radost	z	právě	nabytých
věcí,	jak	dlouho	jim	vydrží	manželství	nebo	co	se	vyklube	z	nového	zaměstnání,
ale	jako	"limity	predikce"	zmiňují	subatomární	částice.	Kvůli	něčemu,	co
neuvidí	ani	pod	mikroskopem,	ignorují	mamuta	stojícího	přímo	před	nimi.

Mohou	být	filozofové	společensky	nebezpeční?
Zajdu	ještě	dále:	ti,	kdo	se	namísto	dolarů	starají	o	centy,	mohou	být

společnosti	nebezpeční.	Myslí	to	sice	dobře,	ale	-	uplatněme	tu	příklad	s
Bastiatovými	postřehy	z	osmé	kapitoly	-	ohrožují	nás.	Naše	studium	neurčitosti
znehodnocují	tím,	že	se	zaměřují	na	nepodstatné.	Lidské	zdroje	-	jak	vědecké,
tak	kognitivní	-	jsou	omezené,	možná	až	příliš.	Ti,	kteří	naši	pozornost	odvádějí
k	podružnostem,	zvyšují	riziko	"černých	labutí".

Tuto	komoditizaci	konceptu	neurčitosti	coby	symptomu	slepoty	vůči
"černým	labutím"	stojí	za	to	probrat	podrobněji.

Vzhledem	k	tomu,	že	finanční	a	ekonomická	obec	je	Gaussovým	rozdělením
prosáklá	skrz	naskrz,	pátral	jsem	po	ekonomech	se	sklonem	k	filozofickému
uvažování,	abych	zjistil,	jak	si	s	tímto	problémem	poradí.	Několik	jsem	jich
našel.	Jeden	získal	doktorát	z	filozofie	a	čtyři	roky	nato	další	ve	financích;	v
obou	oblastech	publikoval	odborné	práce,	ve	finančním	oboru	i	spoustu	učebnic.
Nakonec	mě	však	zklamal:	zdálo	se,	že	si	své	představy	o	neurčitosti
rozškatulkoval,	a	dospěl	tak	ke	dvěma	odlišným	profesím:	filozofii	a
kvantitativním	financím.	Problém	indukce,	Průměrov,	epistemickou	mlhu	ani
nepřípustný	předpoklad	Gaussova	rozdělení	nevnímal	jako	skutečné	problémy.
Početné	učebnice,	jež	napsal,	vtloukaly	studentům	do	hlavy	gaussovské	metody,
jako	by	jejich	autor	zapomněl,	že	je	filozofem.

Když	si	posléze	odskočil	k	psaní	filozofických	textů	na	zdánlivě	akademická
témata,	opět	si	na	filozofii	vzpomněl.

Tatáž	závislost	na	kontextu	nutí	lidi,	aby	se	nechávali	do	tělocvičny	vyvážet
eskalátorem,	avšak	případ	zmíněného	filozofa	je	daleko	nebezpečnější:
potenciálem	kritického	myšlení	se	tu	plýtvá	na	sterilní	činnosti.	Filozofové	rádi
předvádějí	filozofické	myšlení	u	témat,	kterým	říkají	filozofie	i	jejich	kolegové	z
oboru.	Když	je	pak	opustí,	nechávají	bohužel	rozum	doma.

Problém	praxe
Navzdory	své	ostré	kritice	Gaussovy	křivky,	platónství	a	ludického	klamu



toho	v	zásadě	proti	statistikům	zase	tolik	nemám	-	jsou	to	koneckonců	počtáři,
nikoliv	myslitelé.	Vůči	filozofům,	kteří	omezují	náš	rozhled,	bychom	však	měli
být	mnohem	méně	tolerantní.	Jsou	jakýmisi	hlídacími	psy	kritického	myšlení	a
mají	hlubší	povinnosti	než	příslušníci	jiných	profesí.

KOLIK	WITTGENSTEINŮ	MŮŽE	TANČIT	NA	ŠPIČCE
JEHLY?

V	sále	se	shromáždila	společnost	lehce	nedbale	oblečených	(ale	přemýšlivě
vyhlížejících)	lidí	a	všichni	tiše	hledí	na	hostujícího	řečníka.	Jsou	to
profesionální	filozofové,	kteří	se	účastní	prestižního	týdenního	kolokvia	na	jedné
z	newyorských	univerzit.	Řečník	sedí	s	nosem	zabořeným	ve	štosu	na	stroji
psaných	poznámek	a	monotónním	hlasem	předčítá.	Je	těžké	sledovat	tok	jeho
myšlenek,	malinko	se	tedy	zasním	a	ztrácím	nit.	Stručně	řečeno,	rozprava	se	točí
kolem	"filozofické"	debaty	o	Marťanech,	kteří	vám	obsadí	mozek,	řídí	vůli	a	po
celou	dobu	vám	nedovolí,	abyste	se	o	tom	dozvěděli.	Zdá	se,	že	na	dané	téma
existuje	několik	teorií,	ale	řečník	na	ně	má	jiný	názor	než	ostatní,	kteří	o	něm
psali.	Chvíli	věnuje	výkladu,	v	čem	je	jeho	výzkum	marťanských	únosců	našich
mozků	jedinečný.	Po	jeho	monologu	(pětapadesát	minut	vytrvalého	předčítání
strojopisu)	následuje	krátká	přestávka	a	po	ní	dalších	pětapadesát	minut	diskuse
o	Marťanech,	kteří	lidem	vkládají	do	hlav	čipy,	a	jiných	bizarních	dohadech.
Občas	někdo	zmíní	Wittgensteina.	(Wittgensteina	můžete	zmínit	vždy,	protože	je
dostatečně	vágní	na	to,	aby	zněl	relevantně	při	jakékoliv	příležitosti.)

Každý	pátek	ve	čtyři	hodiny	odpoledne	přistane	na	bankovních	účtech	těchto
filozofů	výplata.	Fixní	část	výdělku,	řekněme	průměrně	šestnáct	procent,	pak
putuje	ve	formě	automatické	investice	do	univerzitního	penzijního	plánu	přímo
na	burzu.	Profesí	těchto	lidí	je	zpochybňovat	a	prověřovat	to,	co	bereme	jako
dané;	jsou	vyškoleni	k	debatám	o	existenci	boha	či	bohů,	o	definici	pravdy,
červenosti	červené	barvy,	smyslu	slova	smysl,	rozdílech	mezi	sémantickými
teoriemi	pravdy,	o	konceptuálních	a	nekonceptuálních	reprezentacích...	Přesto
slepě	důvěřují	akciovému	trhu	a	schopnostem	manažerů	svého	penzijního	fondu.
Proč	to	dělají?	Protože	akceptují,	že	právě	to	by	lidé	měli	se	svými	úsporami
udělat;	protože	jim	to	říkají	experti.	Pochybují	o	vlastních	smyslech,	ale	když
dojde	na	automatické	nákupy	na	burze,	nezaváhají	ani	na	vteřinu.	Tato
doménová	podmíněnost	skepticismu	se	přitom	nijak	neliší	od	té,	kterou	se	(jak
jsme	viděli	v	osmé	kapitole)	vyznačují	lékaři.

Je	možné,	že	kromě	toho	budou	ochotni	věřit	i	tomu,	že	dokážeme	předvídat
společenské	jevy,	že	pobyt	v	gulagu	vás	zocelí,	že	politici	jsou	obecně



informovanější	než	jejich	řidiči,	že	předseda	Federálního	rezervního	systému
zachránil	ekonomiku,	a	mnoha	dalším	podobným	věcem.	Dost	možná	věří	i
tomu,	že	národnost	je	důležitá	(před	jménem	filozofa	nikdy	neopomenou	uvést
"francouzský",	"německý"	či	"americký",	jako	by	to	bylo	podstatné	pro	to,	co
nám	chce	říct).	Trávit	čas	ve	společnosti	těchto	lidí,	jejichž	zvídavost	je	omezena
na	předem	vybrané	konfekční	náměty,	je	poněkud	umrtvující.

Jak	je	důležité	míti	Poppera
Doufám,	že	na	tomto	místě	jste	již	utvrzeni	v	tom,	že	jako	praktik	ve	svém

myšlení	vycházím	z	přesvědčení,	že	nelze	postupovat	od	knih	k	problémům,
nýbrž	naopak.	Takový	přístup	přirozeně	do	značné	míry	diskvalifikuje
slovíčkaření,	na	němž	se	obvykle	budují	akademické	kariéry.	Vědec	by	neměl
být	pouhým	nástrojem	jedné	knihovny	k	vytváření	knihoven	dalších,	jak	je	tomu
ve	známém	vtipu	Daniela	Dennetta.

To,	co	zde	tvrdím,	samozřejmě	tvrdili	již	v	minulosti	různí	filozofové,
přinejmenším	ti,	kteří	jsou	hodni	takového	označení.	Následující	poznámka	je
jedním	z	důvodů,	proč	chovám	neobyčejnou	úctu	ke	Karlu	Popperovi;	jde	o
jednu	z	mála	citací	v	této	knize,	na	kterou	neútočím.

Úpadek	filozofických	škol	je	pak	důsledkem	chybného	přesvědčení,	že	se
filozofií	můžeme	zaobírat,	aniž	by	nás	k	tomu	vedly	problémy,	jež	se	nalézají
mimo	oblast	filozofie	samotné.	(...)	Skutečné	filozofické	problémy	mají	vždy
kořeny	mimo	filozofii	jako	takovou,	a	poté	co	tyto	kořeny	odumřou,	zajdou	i	ony.

[moje	zvýraznění]	(...)	Filozofové,	kteří	"studují"	filozofii,	místo	aby	je	k
filozofování	přiměly	nefilozofické	problémy,	na	tyto	kořeny	snadno	zapomínají.

Takový	způsob	uvažování	možná	vysvětluje	úspěch,	který	Popper
zaznamenal	mimo	oblast	filozofie,	zejména	u	vědců,	traderů	a	těch,	kdo	jsou
nuceni	přijímat	důležitá	rozhodnutí,	a	jeho	relativní	neúspěch	mezi	filozofy
samotnými.	(Jeho	kolegové	jej	zřídkakdy	studují;	raději	píší	eseje	o
Wittgensteinovi.)	Rád	bych	zároveň	dodal,	že	bych	byl	se	svou	myšlenkou
"černé	labutě"	nerad	vtažen	do	filozofických	debat.	To,	co	mám	na	mysli	pod
pojmem	platónství,	není	až	tak	metafyzické.	Mnoho	lidí	se	se	mnou	přelo	o	tom,
zda	jsem	proti	esencialismu	(tedy	jestli	věci,	které	hájím,	nemají	platónskou
esenci),	věřím-li,	že	by	matematika	fungovala	i	v	alternativním	vesmíru,	a
podobných	záležitostech.	Rád	bych	to	uvedl	na	pravou	míru.	Jsem	věcně
uvažující	praktik;	netvrdím,	že	matematika	neodpovídá	objektivní	struktuře
reality;	říkám	jen,	že	epistemologicky	vzato	zapřaháme	vůz	před	koně	a
riskujeme,	že	z	celého	vesmíru	možných	typů	matematiky	použijeme	ten	špatný
a	necháme	se	jím	zaslepit.	Věřím,	že	existují	i	takové,	jež	fungují,	ale	na	ty
nedosáhneme	tak	snadno,	jak	by	mohlo	"konfirmátorům"	připadat.



Biskup	a	analytik
Nejčastěji	mě	iritují	ti,	kdo	napadají	biskupy,	ale	zároveň	se	nechají	ošálit

analytiky	cenných	papírů	-	ti,	kdo	si	brousí	skepticismus	na	náboženství,	ale
nikoliv	už	na	ekonomech,	sociálních	vědcích	a	podvodných	statisticích.	Na
základě	konfirmačního	zkreslení	vám	tito	lidé	předloží	výčet	obětí	náboženských
válek	a	inkvizice	a	budou	tvrdit,	jakým	jedem	pro	lidstvo	náboženství	je.
Neuvedou	už	ale,	kolik	lidí	se	stalo	obětí	nacionalismu,	sociálních	věd	a
politické	teorie	za	stalinismu	či	války	ve	Vietnamu.	Onemocní-li	kněz,	ani	on
nepůjde	za	biskupem:	vypraví	se	nejprve	k	lékaři.	My	sami	ovšem	navštěvujeme
nejrůznější	pseudovědce	a	"odborníky",	aniž	bychom	přemýšleli	o	alternativě.
Nevěříme	už	v	papežovu	neomylnost,	zjevně	však,	jak	jsme	viděli	v	sedmnácté
kapitole,	důvěřujeme	neomylnosti	výboru	pro	udělování	Nobelovy	ceny.

Lehčí,	než	se	zdá:	problém	skeptického	rozhodování
Již	mnohokrát	jsem	uvedl,	že	čelíme	problému	s	indukcí	a	"černou	labutí".

Po	pravdě	řečeno,	věci	se	mají	ještě	hůře:	nemenší	problém	nám	může	působit	i
falešný	skepticismus.

a)	I	kdybych	se	snažil	sebevíc,	nijak	neovlivním	to,	jestli	se	zítra	slunce
rozhodne	vyjít	či	nevyjít.

b)	Nijak	neovlivním	to,	zda	existuje	či	neexistuje	posmrtný	život.
c)	Nijak	neovlivním,	jestli	se	mého	mozku	zmocní	Marťani	či	ďábel.

Pro	to,	abych	se	nenechal	vodit	za	nos,	lze	však	učinit	leccos.	Nic
složitějšího	v	tom	není.

Třetí	část	knihy	bych	rád	uzavřel	opětovným	zdůrazněním,	že	mým
protijedem	proti	"černým	labutím"	je	přemýšlet	nekomoditizovaně.	Kromě	toho,
že	se	nenechám	vodit	za	nos,	mi	takový	přístup	umožňuje	sestavit	jistý	plán
toho,	jak	jednat	-	tedy	nikoliv	jak	přemýšlet,	ale	jak	poznatky	proměnit	v	čin	a
zjistit	jejich	cenu.	V	poslední	části	se	na	důsledky	tohoto	závěru	podíváme	blíže.

Část	čtvrtá:	ZÁVĚR
Kapitola	devatenáctá:	PŮL	NAPŮL	ANEB	JAK



SI	S	"ČERNOU	LABUTÍ"

VYROVNAT	ÚČTY
Druhá	půlka	-	Vzpomeňme	si	na	Apella	-	Kdy	nás	mrzí	zmeškaný	vlak

Je	čas	pronést	pár	slov	závěrem.
Půlku	dne	jsem	hyperskeptikem,	v	jeho	zbytku	si	uchovávám	sebejistotu,	ve

svém	přesvědčení	jsem	neústupný	a	mám	sklon	k	tvrdohlavosti.	Hyperskeptický
jsem	samozřejmě	tam,	kde	bývají	ostatní	-

zejména	ti,	kterým	říkám	nedovzdělanci	-	lehkověrní,	a	lehkověrný	tam,	kde
ostatní	budí	dojem	skeptiků.

Jsem	skeptický	vůči	konfirmaci	-	třebaže	jen	v	případech,	kdy	se	za	chyby
draze	platí	-,	ale	nikoli	vůči	falzifikaci.	Konfirmaci	nám	nezajistí	ani	velké
množství	dat,	zatímco	falzifikovat	může	jediný	případ.

Skeptický	jsem	v	případě,	že	mám	podezření	na	strmou	nahodilost,
lehkověrný	tehdy,	věřím-li,	že	nahodilost	je	jen	mírná.

Půlku	dne	"černé	labutě"	nenávidím,	druhý	půlden	je	miluji.	Mám	rád
nahodilost,	která	dodává	životu	texturu,	vytváří	pozitivní	náhody,	Apellův
úspěch	a	potenciální	dary,	za	které	nemusíte	platit.	Jen	málo	lidí	chápe,	v	čem
krása	Apellova	příběhu	spočívá;	většina	jich	dokonce	bojuje	se	svou	omylností
tak,	že	v	sobě	Apella	potlačí.

Půlku	dne	řídím	své	záležitosti	velmi	konzervativně;	ve	zbylém	čase	jsem
vysoce	agresivní.	Zdálo	by	se,	že	na	tom	není	nic	výjimečného;	až	na	to,	že
konzervativnost	uplatňuji	tam,	kde	ostatní	mluví	o	zdravém	riziku,	a	agresivitu
naopak	tehdy,	vybízejí-li	ostatní	k	opatrnosti.

Méně	se	obávám	malých	selhání,	více	se	bojím	těch	velkých	a	potenciálně
posledních.	Mnohem	spíše	než	spekulativní	podniky	ve	mně	vyvolávají	strach
"slibný"	vývoj	na	burze	a	zejména	"bezpečné"

investice	do	spolehlivých	firem:	zatímco	spekulování	nepřináší	nepříjemná
překvapení,	neboť	víte,	jak	nejisté	je,	a	své	ztráty	můžete	omezit	investováním
menší	částky	peněz,	ve	druhém	případě	se	vystavujete	neviditelným	rizikům.

Méně	se	bojím	propíraných	a	senzačních	rizik,	více	těch	ničivějších
skrytých.	Terorismu	se	obávám	méně	než	cukrovky;	spíše	než	záležitosti,	jež
obvykle	obavy	vyvolávají,	jelikož	jsou	nasnadě,	mě	znepokojují	věci	mimo	naše
povědomí	a	běžnou	veřejnou	debatu.	(Musím	však	také	doznat,	že	se	obecně
příliš	netrápím	a	starosti	si	dělám	hlavně	kvůli	záležitostem,	které	mohu
ovlivnit.)	Více	než	ztrapnění	se	bojím	promarněné	příležitosti.

Ve	svém	rozhodování	se	také	řídím	jedním	poměrně	triviálním	pravidlem:



tam,	kde	se	mohu	vystavit	působení	pozitivní	"černé	labuti"	a	kde	má	případné
selhání	jen	malý	význam,	postupuji	bez	zábran,	zatímco	tam,	kde	mi	hrozí
"černá	labuť"	negativní,	jsem	velmi	opatrný.	Agresivně	se	chovám,	mohu-li	z
chyby	v	modelu	těžit,	paranoia	se	mě	zmocňuje,	když	by	mne	chyba	mohla	těžce
poškodit.	Zní	to	snad	docela	obyčejně,	lidé	však	bohužel	často	postupují	přesně
opačně.	Ve	sféře	financí	se	často	setkáme	například	s	tím,	že	k	řízení	rizik	se
používají	velmi	chatrné	teorie	a	bláznivé	myšlenky	jsou	podrobovány
"racionálnímu"	zkoumání.

Půlku	dne	jsem	intelektuálem,	druhou	polovinu	věcným	praktikem.	Střízlivý
a	praktický	pohled	uplatňuji	u	akademických	témat,	intelektuální	v	praxi.	Půlku
dne	jsem	povrchní,	druhý	půlden	se	toužím	povrchnosti	vyvarovat.	Jsem
povrchní,	dojde-li	na	estetiku;	v	kontextu	rizik	a	návratnosti	se	však	povrchnosti
vyhýbám.	Estetické	založení	mě	vede	k	upřednostňování	poezie	před	prózou,
Řeků	před	Římany,	důstojnosti	před	elegancí,	elegance	před	kulturou,	kultury
před	erudicí,	erudice	před	poznáním,	poznání	před	intelektem	a	intelektu	před
pravdou.	Ale	jen	tam,	kde	mě	neohrožují	mimořádné	události.

Máme	sklon	se	obecně	chovat	velmi	racionálně	-	dokud	nedojde	na	"černé
labutě".

Polovina	známých	o	mně	tvrdí,	že	jsem	neuctivý	(četli	jste	koneckonců,	co	si
myslím	o	vašich	platónských	profesorech),	druhá	polovina,	že	jsem	podlézavý
(moji	otrockou	oddanost	Huetovi,	Baylovi,	Popperovi,	Poincarému,
Montaignovi,	Hayekovi	a	dalším	jste	také	viděli).

Půlku	dne	Nietzscheho	nesnáším,	v	druhé	polovině	se	kochám	jeho	stylem.

KDY	ZMEŠKANÝ	VLAK	NEMRZÍ

Jednou	jsem	dostal	i	další	radu	do	života,	kterou	-	na	rozdíl	od	té,	již	mi	dal
kamarád	ze	třetí	kapitoly	-

považuji	za	použitelnou,	moudrou	a	empiricky	platnou.	Můj	pařížský
spolužák	a	budoucí	romanopisec	Jean-Olivier	Tedesco	mi	tehdy	zabránil,	abych
se	pokusil	doběhnout	metro,	a	poznamenal:	"Vlaky	zásadně	nedobíhám."

Ukažte	osudu,	že	máte	navrch.	Naučil	jsem	se	odolat	pokušení	rozběhnout
se,	abych	to	či	ono	nezmeškal.	Možná	to	vypadá	jako	rada	velmi	nicotná,	ale
počítá	se.	Když	jsem	odmítl	dobíhat	vlaky,	objevil	jsem	díky	tomu	skutečnou
cenu	elegance	a	estetiky	chování,	pocit,	že	mám	pod	kontrolou	svůj	čas,	rozvrh
úkolů,	svůj	život.	Zmeškaný	vlak	mrzí	pouze	tehdy,	když	se	jej	snažíte
doběhnout!	Také	nenaplnění	představy	o	úspěchu,	jakou	chová	vaše	okolí,	vás
bude	trápit	jen	v	případě,	že	se	o	to	budete	pokoušet.



Pokud	se	takto	rozhodnete	dobrovolně,	nebudete	stát	vůči	honbě	za
mamonem	pouze	bokem,	ale	budete	nad	ni	i	nad	celou	společenskou	hierarchii
povzneseni.

Opustit	lukrativní	místo,	stane-li	se	tak	z	vašeho	vlastního	rozhodnutí,	se
nakonec	ukáže	jako	větší	výhra	než	užitek	z	vydělaných	peněz	(může	to	znít
bláznivě,	ale	vyzkoušel	jsem	to	osobně).	Je	to	první	krok	k	tomu,	abyste	se
dokázali	osudu	vysmát.	Svůj	život	budete	mít	v	rukou	daleko	lépe,	určíte-li	si
kritéria	sami.

Matka	příroda	nás	vybavila	jistými	obrannými	mechanismy:	jedním	z	nich	je
-	podobně	jako	ve	známé	Ezopově	bajce	-	schopnost	usoudit,	že	hrozny,	na	něž
nedosáhneme	(nebo	jsme	nedosáhli),	jsou	kyselé.	Ještě	prospěšnější	je	však
těmito	hrozny	stoicky	opovrhnout	a	odmítnout	je	předem.	Jednejte	bez	zábran;	a
máte-li	kuráž,	klidně	složte	zbraně.

Ve	hře,	jejíž	pravidla	si	sami	určíte,	je	obtížnější	prohrát.
V	řeči	"černých	labutí"	to	znamená,	že	riskantním	nepravděpodobným

událostem	se	vystavujete	pouze	tehdy,	dovolíte-li	jim,	aby	vás	ovládaly.	Pány
svého	vlastního	jednání	jste	však	vždy;	učiňte	z	toho	tedy	svoje	východisko.

ZÁVĚR

Veškeré	tyto	myšlenky,	celá	filozofie	indukce,	všechny	problémy	poznání,
divoké	příležitosti	a	potenciální	děsivé	ztráty,	to	vše	bledne	ve	srovnání	s
následujícím	metafyzickým	poznatkem.

Občas	s	údivem	sleduji,	jak	si	lidé	dokážou	nechat	otrávit	celý	den,	protože
je	rozladilo	špatné	jídlo,	studená	káva,	něčí	negativní	reakce	nebo	hrubé	přijetí.
Vzpomeňte	si	na	osmou	kapitolu,	kde	jsme	hovořili	o	tom,	jak	obtížné	je
stanovit	pravděpodobnost	událostí,	které	určují	naše	životy.	Příliš	rychle
zapomínáme,	že	už	jen	to,	že	jsme	naživu,	je	mimořádná	porce	štěstí,	výjimečná
událost	a	náhodný	jev	obřích	rozměrů.

Představte	si	zrnko	prachu	vedle	planety	velké	jako	miliarda	Zemí.	Zrnko
představuje	pravděpodobnost,	že	se	narodíte,	obří	planeta	pravděpodobnost,	že
ne.	Přestaňte	se	proto	zaobírat	maličkostmi.	Nebuďte	jako	ten	nevděčník,	co
dostal	darem	zámek,	a	soužil	se	kvůli	plísni	v	koupelně.

Přestaňte	zkoumat	darovanému	koni	zuby	a	uvědomte	si,	že	i	vy	sami	jste
vlastně	"černou	labutí".

A	děkuji	vám,	že	jste	si	přečetli	moji	knihu.

Epilog:	JEVGENIJINY	BÍLÉ	LABUTĚ



Jevgenija	Krasnovová	se	ponořila	do	dlouhé	hibernace,	kterou	nutně
potřebovala	k	napsání	nové	knihy.

Zůstala	tedy	v	New	Yorku,	kde	se	jí	nejlépe	hledal	klid	a	samota.	Po
dlouhém	období	stráveném	uprostřed	davů,	kde	doufala,	že	narazí	na	Nera,	aby
na	jeho	adresu	mohla	něco	jízlivého	poznamenat,	případně	jej	ponížit	a	možná	i
přesvědčit	k	návratu,	se	koncentrovala	nejsnadněji.	Zrušila	e-mail,	začala	psát
rukou,	protože	zjistila,	že	ji	to	uklidňuje,	a	k	přepisu	na	počítači	si	najala
sekretářku.	Celých	osm	let	psala,	škrtala,	opravovala,	čas	od	času	si	vylévala
zlost	na	sekretářce,	sekretářky	měnila	a	znovu	a	znovu	rukopis	přepisovala.	Byt
pokrývaly	rozházené	papíry	a	naplňoval	cigaretový	kouř.	Jako	každý	umělec
byla	Jevgenija	se	stavem	práce	trvale	nespokojená,	ale	přesto	cítila,	že	ve
srovnání	s	první	knihou	nyní	pronikla	mnohem	hlouběji.	Vysmívala	se	čtenářům,
kteří	předchozí	knihu	chválili,	protože	jí	nyní	připadla	povrchní,	šitá	horkou
jehlou	a	nepromyšlená.

Když	nová	kniha,	přiléhavě	nazvaná	Smyčka,	konečně	vyšla,	měla	Jevgenija
dostatek	rozumu,	aby	se	vyhýbala	novinám,	ignorovala	recenze	a	držela	se	v
izolaci	od	okolního	světa.	Jak	nakladatel	očekával,	recenze	byly	pochvalné.
Prodej	byl	však	kupodivu	slabý.	Lidé	nejspíš	o	knize	jen	mluví	a	nečtou	ji,	říkal
si	nakladatel.	Jevgenijini	fanoušci	na	ni	přitom	čekali	a	vzrušeně	o	ní	diskutovali
celé	roky.	Nakladatel,	který	nyní	vlastnil	početnou	sbírku	brýlí	s	růžovými
obroučkami	a	vedl	nákladný	život,	vsadil	na	Jevgeniji	vše.	Žádné	další
bestsellery	neměl	ani	ve	výhledu.	K	tomu,	aby	zaplatil	za	vilu	v	provensálském
Carpentras,	finančně	se	vyrovnal	s	manželkou,	s	níž	se	rozvedl,	a	pořídil	si	nový
kabriolet	značky	Jaguar	(přirozeně	růžový),	potřeboval	pořádnou	výhru.	Byl	si
jistý,	že	s	Jevgenijinou	dlouho	očekávanou	knihou	sází	na	jistotu,	a	teď	nemohl
přijít	na	to,	proč	o	ní	všichni	hovoří	v	superlativech,	ale	nikdo	ji	nekupuje.

O	rok	a	půl	později	byl	ze	Smyčky	jasný	ležák.	Nakladatel,	který	se	tou
dobou	již	ocitl	ve	vážných	potížích,	věřil,	že	konečně	přišel	na	to,	proč:	"Ta
kniha	je	k...	ky	dlouhá!"	Jevgenija	měla	napsat	něco	kratšího.	Po	dlouhé,	avšak
uklidňující	slzavé	epizodě	si	Jevgenija	vzpomněla	na	postavy	z	deštivých
románů	Grahama	Greena	a	Georgese	Simenona,	žijící	ve	stavu	strnulé	a
bezpečné	průměrnosti.

Druhořadost	má	své	kouzlo,	pomyslela	si,	neboť	dávala	vždycky	přednost
kouzlu	před	krásou.

A	tak	se	i	Jevgenijina	druhá	kniha	stala	"černou	labutí".

SLOVNÍK	POJMŮ



Akademický	libertarián:	Člověk,	který	se	(podobně	jako	já)	domnívá,	že
poznání	má	svá	přísná	pravidla,	ale	není	podřízeno	žádné	institucionální	autoritě,
protože	organizované	poznání	se	spíše	než	o	nalezení	pravdy	snaží	o	upevnění
vlastní	existence	(totéž	platí	i	pro	vlády).	Akademická	sféra	může	trpět	akutním
problémem	s	experty,	vytvářet	kosmetické,	ale	falešné	poznání,	zejména	v
narativních	disciplínách,	a	může	se	stát	významným	zdrojem	"černých	labutí".

Epilogismus:	Metoda,	při	níž	pohlížíme	na	historii	bez	teorie	a	pouze
hromadíme	fakta,	zobecňování	omezujeme	na	minimum	a	uvědomujeme	si,	že
tvrzení	o	příčinách	mají	své	vedlejší	účinky.

Epistemická	arogance:	Rozdíl	mezi	tím,	co	si	člověk	myslí,	že	ví,	a	tím,	co
ví	doopravdy.	Je-li	tento	rozdíl	kladný,	je	dokladem	arogance,	je-li	záporný,
naznačuje	skromnost.	Tou	se	vyznačuje	epistemokrat,	přistupující	ke	svému
poznání	s	maximálním	podezřením.

Epistemická	mlha:	Nahodilost	vzniká	tehdy,	je-li	informace	v	určité	vrstvě
neúplná.	Funkčně	ji	nelze	odlišit	od	"pravé"	neboli	"fyzikální"	nahodilosti.

Etický	problém	"černých	labutí":	Protože	"černé	labutě"	jsou	ze	své
podstaty	neopakovatelné,	je	odměna	pro	ty,	kdo	jim	zabrání,	a	pro	ty,	kdo
odstraňují	jejich	následky,	rozdělena	asymetricky.

Extrémov:	Místo,	kde	může	jediné	pozorování	znatelně	ovlivnit	celkový
součet.

Falešná	víra	v	konfirmaci	(neboli	platónská	konfirmace):	Hledáte	takové
případy,	které	dokládají	platnost	vašeho	přesvědčení,	konstrukcí	či	modelů	-	a
nacházíte	je.

Klam	narativity:	Lidská	potřeba	propojit	řadu	souvisejících	i	nesouvisejících
faktů	příběhem	či	strukturou.	Ve	statistice	má	tento	případ	podobu	tzv.	data
miningu.

Klam	němého	svědectví:	Pohlížíme-li	do	minulosti,	nevidíme	celý	příběh,
ale	jen	příjemnější	části	celého	procesu.

Klam	obousměrnosti:	Záměna	absence	dokladů	o	existenci	"černých	labutí"
(či	něčeho	jiného)	za	doklad	jejich	absence.	Zasahuje	statistiky	a	další	osoby,
které	kvůli	neustálému	řešení	rovnic	přišly	o	část	své	rozumové	kapacity.

Klam	výherních	losů:	Naivní	analogie,	která	staví	investici	do	akumulace
pozitivních	"černých	labutí"

na	roveň	s	hromaděním	výherních	losů.	Výhry	v	loteriích	nelze	škálovat.
Lockova	definice	blázna:	Člověk,	který	bezchybně	a	rigorózně	vyvozuje

závěry	z	chybných	premis	-
například	Paul	Samuelson,	Robert	Merton	Jr.	či	Gerard	Debreu	-	a	vytváří

tak	falešné	modely	neurčitosti,	díky	nimž	jsme	pak	"černou	labutí"	lehce
zranitelní.



Ludický	klam	(neboli	školometská	neurčitost):	Projev	mylných	platónských
představ	při	studiu	neurčitosti;	zakládání	studia	náhody	na	úzké	a	omezené
oblasti	her	a	vrhů	kostkou.	Neplatónská	nahodilost	má	dodatečnou	vrstvu
neurčitosti	týkající	se	herních	pravidel	v	reálném	životě.	Aplikací	ludického
klamu	na	nahodilost	je	intelektuální	podvod	jménem	Gaussova	křivka.

Mandelbrotovská	"šedá	labuť":	"Černé	labutě",	s	nimiž	lze	jakžtakž	počítat
-	zemětřesení,	knižní	megabestsellery,	pády	akcií	na	burze	-,	ale	není	možné
zjistit	všechny	jejich	vlastnosti	a	provést	přesné	výpočty.

Nahodilost	jako	neúplná	informace:	Případ,	kdy	to,	co	nemohu	uhodnout,
považuji	za	náhodné,	protože	neznám	veškeré	příčiny,	tedy	nikoliv	nutně	proto,
že	by	měl	proces	opravdu	nepředvídatelné	vlastnosti.

Narativní	disciplína:	Vměstnání	minulosti	do	přesvědčivého	a	působivého
příběhu.	Opak	experimentální	disciplíny.

Nedovzdělanec	(neboli	bildungsphilister	):	Člověk,	který	si	vystačí	s
kosmetickou	a	neautentickou	kulturou.	Nietzsche	tento	termín	užíval,	když
mluvil	o	čtenářích	denního	tisku,	kteří	jsou	náchylní	k	všemožným	dogmatům,	a
obdivovatelích	opery	přistupujících	ke	kultuře	pouze	povrchně.	Já	jej	rozšiřuji	i
na	badatele	v	neexperimentálních	disciplínách,	kteří	se	ohánějí	módními	hesly,
postrádají	představivost,	zvídavost,	erudici	a	kulturu	a	jsou	slepě	ponořeni	ve
vlastních	myšlenkách	a	"disciplíně".	To	jim	znemožňuje	vidět	rozpor	mezi
těmito	myšlenkami	a	texturou	skutečného	světa.

Neurčitost	poblouzněných:	Lidé,	kteří	zužují	pohled	na	možné	zdroje
neurčitosti	poukazováním	na	princip	neurčitosti	a	podobné	méně	závažné	jevy,
dělají	si	starosti	kvůli	chování	subatomárních	částic	a	zapomínají,	že	nedokážou
předvídat	zítřejší	krize.

Platónský	zlom:	Místo,	kde	náš	platónský	obraz	světa	vstupuje	do	kontaktu	s
realitou	a	můžeme	tak	pozorovat	vedlejší	účinky	našich	modelů.

Platónství:	Zaměření	na	čisté,	jasně	definované	a	snadno	rozeznatelné
objekty	(například	trojúhelníky)	nebo	na	společenské	jevy	typu	lásky	a	přátelství
a	ignorování	těch,	jejichž	struktura	je	zdánlivě	méně	čistá	a	uchopitelná.

Podlehnutí	klamu	nahodilosti:	Nerozlišování	mezi	determinismem	a
šťastnými	náhodami,	které	vede	k	nejrůznějším	pověrám,	což	má	i	praktické
důsledky:	například	přesvědčení,	že	vysoké	příjmy	v	některých	povoláních	jsou
odrazem	lepších	schopností,	a	nezohlednění	významné	role	štěstí	v	těchto
případech.

Problém	s	experty:	Schopnosti	některých	profesionálů	nijak	nepřevyšují
kompetenci	laiků,	ale	přesto	z	nějakého	důvodu	a	navzdory	jejich	dosavadním
empirickým	výsledkům	věříme,	že	jsou	experty:	kliničtí	psychologové,
akademičtí	ekonomové,	experti	na	"řízení	rizik",	statistikové,	političtí	a	armádní



analytici,	výkonní	ředitelé	velkých	firem	a	tak	dále.	Svou	odbornost	odívají	do
elegantních	formulací,	žargonu	a	matematiky	a	často	nosí	drahé	obleky.

Problém	indukce:	Logicko-filozofická	extenze	problému	"černé	labutě".
Problém	statistického	regresu	(neboli	kruhu):	Abychom	rozpoznali

pravděpodobnostní	rozdělení,	potřebujeme	data.	Jak	víme,	že	jich	máme
dostatek?	Z	pravděpodobnostního	rozdělení.	Je-li	gaussovské,	bude	stačit	jen
malé	množství	dat.	Odkud	ale	víme,	že	je	gaussovské?	Z	dat.	Data	tedy
potřebujeme	k	tomu,	abychom	zjistili,	jaké	rozdělení	máme	předpokládat,	a
rozdělení	zase	k	tomu,	abychom	věděli,	kolik	dat	potřebujeme.	To	vede	k
problému	závažného	regresu,	který	poněkud	ostudně	obcházíme	tím,	že	se
automaticky	uchylujeme	ke	gaussovskému	nebo	příbuznému	rozdělení.

Problém	zpětné	konstrukce:	Je	snadnější	předpovědět	tvar	loužičky	vzniklé
táním	kostky	ledu	nežli	z	pohledu	na	loužičku	odhadnout	tvar	ledového	tělesa,
jež	ji	mohlo	způsobit.	Tento	problém	vrhá	podezření	na	narativní	disciplíny	a
historické	zprávy.

Prognostický	skandál:	Nevalné	výsledky	prognóz	jistého	typu	odborníků
(zejména	v	narativních	disciplínách),	provázené	mnohomluvnými	výklady	a
skutečností,	že	si	prognostici	své	nelichotivé	výsledky	neuvědomují.

Průměrov:	Místo,	v	němž	dominuje	průměr	a	kde	najdeme	jen	málo
mimořádných	úspěchů	či	selhání.

Jeden	pozorovaný	případ	nemůže	nijak	znatelně	ovlivnit	celkový	součet.
Gaussova	křivka	je	pevně	zabydlena	právě	v	Průměrově.	Mezi	gaussovskými	a
škálovatelnými	zákony	existuje	kvalitativní	rozdíl,	podobný	odlišnosti	mezi
vodou	a	plynem.

Retrospektivní	zkreslení:	Zkoumání	proběhlých	událostí	bez	toho,	abychom
vzali	v	úvahu,	že	čas	běží	dopředu.	Vytváří	se	tak	iluze	jejich	zpětné
předvídatelnosti.

Rozdělení	pravděpodobnosti:	Model	užívaný	k	výpočtu	pravděpodobnosti
různých	událostí.	Říkáme-li,	že	jistý	druh	události	se	řídí	rozdělením	podle
Gaussovy	křivky,	máme	tím	na	mysli,	že	nám	tato	křivka	může	poskytnout
pravděpodobnost	výskytu	různých	variant.

Slepota	vůči	budoucnosti:	Naše	vrozená	neschopnost	vzít	v	potaz	vlastnosti
budoucnosti,	podobná	autismu,	který	člověku	zabraňuje	vnímat,	že	i	lidé	kolem
něj	jsou	myslící	bytosti	se	svobodnou	vůlí.

Slepota	vůči	"černým	labutím":	Podceňování	role	"černých	labutí"
doprovázené	tím,	že	příležitostně	přeceníme	jednu	specifickou.

Strategie	činky:	Metoda,	při	níž	současně	zaujmeme	defenzivní	i	vysoce
agresivní	postoj,	abychom	chránili	své	jmění	před	veškerými	potenciálními
zdroji	neurčitosti,	zatímco	malé	části	kapitálu	investujeme	do	rizikových



strategií.
Strategie	podle	Apella:	Strategie	pokoušející	se	o	dosažení	zisku

hromaděním	pozitivních	náhod,	jež	vzejdou	z	maximálního	vystavení	účinku
"šťastných	černých	labutí".

Školometské	poznání:	Přesvědčení,	že	to,	co	nelze	platonizovat	a	studovat,
neexistuje	nebo	nestojí	za	pozornost.	Existuje	i	specifická	forma	skepticismu
uplatňovaná	právě	školomety.

Zavrhování	abstraktna:	Upřednostňování	kontextualizovaného	myšlení	před
abstraktnějšími,	ale	podstatnějšími	tématy.	"Smrt	jednoho	dítěte	je	tragédie,	smrt
milionu	statistika."

Dodatek:	O	ODOLNOSTI	A
KŘEHKOSTI:

HLUBŠÍ	FILOZOFICKÉ	A
EMPIRICKÉ	REFLEXE
I.	CO	NÁS	UČÍ	MATKA	PŘÍRODA

Jak	nalézt	přátele	mezi	chodci	-	Stát	se	babičkou	-	Kouzla	eko-Extrémova	-
Nic	není	dost	malé	-	Harvardsko-sovětský	šmrnc

Píšu	tento	esej	tři	roky	poté,	co	jsem	dokončil	Černou	labuť	-	jejíž	text
zůstává	až	na	pár	upřesňujících	poznámek	pod	čarou	beze	změn.	{71}	Napsal
jsem	mezitím	i	tucet	"odborných"	prací	o	některých	technických	aspektech	své
myšlenky.	Ty	představují	nadmíru	nudné	čtení,	neboť	téměř	všechny	odborné
texty	vznikají	proto,	aby	nudily,	udělaly	dojem,	dodaly	na	hodnověrnosti	nebo
dokonce	zastrašily,	a	aby	je	bylo	možno	prezentovat	na	konferencích,	ne	však
proto,	aby	je	někdo	četl	-	s	výjimkou	těch,	kteří	si	nechají	věšet	bulíky	na	nos	(či
intelektuálních	protivníků),	v	horším	případě	postgraduálních	studentů.	Na
nadcházejících	stránkách	kladu	také	větší	důraz	na	to,	"co	udělat"	-	koně	můžete
zavést	k	vodě,	ale	možná	se	budete	muset	postarat	i	o	to,	aby	se	napil.	Chci	se
zároveň	hlouběji	věnovat	některým	aspektům	celého	problému.	Stejně	jako
předchozí	text	bude	mít	i	tento	zprvu	spíše	literární	povahu	a	postupně	přejde	k
techničtějšímu	popisu.

Za	podnět	k	napsání	eseje	vděčím	Dannymu	Kahnemanovi,	jemuž	jsem	za



sebe	i	za	své	myšlenky	zavázán	více	než	komukoliv	jinému	na	této	planetě.
Právě	on	mě	přesvědčil,	že	jsem	povinen	pokusit	se	koně	i	napojit.

O	POMALÝCH,	ALE	DLOUHÝCH	PROCHÁZKÁCH

Během	posledních	tří	let	doznal	můj	život	určitých	změn,	většinou	k
lepšímu.	Knihy	vám,	podobně	jako	večírky,	umožňují	těžit	z	náhodných
šťastných	událostí,	a	zajistí	vám	rovněž	pozvání	na	večírky	další.	Za	méně
radostných	časů	mě	v	Paříži	označovali	za	tradera	(tedy	příslušníka	ne	právě
respektované	profese),	v	Londýně	za	filozofa	(tj.	člověka,	který	až	moc
teoretizuje),	v	New	Yorku	za	proroka	(pejorativně,	protože	moje	proroctví	se
tehdy	nenaplňovala)	a	v	Jeruzalémě	za	ekonoma	(rozuměj	osobu	nadmíru
materialisticky	založenou).	Teď	jsem	se	naopak	musel	vyrovnat	s	tím,	že	jsem
byl	v	Jeruzalémě	zcela	nezaslouženě	představován	jako	prorok	(označení
nadmíru	zavazující),	ve	Francii	jako	filozof,	v	Londýně	jako	ekonom	a	v	New
Yorku	(kde	takové	slovo	znamená	úctu)	jako	trader.

Takový	věhlas	mi	rovněž	vynesl	řádku	nenávistných	dopisů	a	přinejmenším
jednu	výhrůžku	smrtí	(od	bývalých	zaměstnanců	zkrachovalé	společnosti
Lehman	Brothers{72}),	což	jsem	považoval	za	mimořádný	kompliment;	ještě
horší	než	jakékoliv	hrozby	však	bylo,	že	jsem	byl	nepřetržitě	žádán	o	rozhovor
brazilskými	či	tureckými	novináři.	Nemálo	času	jsem	musel	strávit	zdvořilým
odmítáním	pozvánek	na	večeři	od	nejrůznějších	současných,	bývalých	i	dávno
zapomenutých	celebrit	v	drahých	oblecích	a	obzvlášť	protivných	osob
přiživujících	se	na	slávě	jiných.	Mé	nové	postavení	však	mělo	i	světlejší	stránky.
Oslovila	mě	řada	lidí	podobného	smýšlení,	o	nichž	jsem	dříve	nedoufal,	že	se	s
nimi	kdy	setkám,	i	další,	o	jejichž	existenci	jsem	neměl	potuchy,	kteří	se
věnovali	zcela	odlišným	disciplínám	a	svými	překvapivými	myšlenkami	mi
umožnili,	abych	ve	své	práci	pokročil.	Přišel	jsem	náhle	do	kontaktu	s	lidmi,
které	jsem	obdivoval	a	jejich	práci	dobře	znal	a	kteří	se	spontánně	proměnili	v
mé	spolupracovníky	a	kritiky;	nikdy	nezapomenu	na	své	rozechvění	nad	e-
mailem,	který	mi	neočekávaně	přišel	od	Spyrose	Makridakise	-	velkého	bořitele
prognostických	mýtů,	jehož	jméno	je	spojeno	s	"M-Competitions"	(byla	o	nich
řeč	v	desáté	kapitole)	-	či	od	Jona	Elstera,	mimořádně	erudovaného	akademika,
který	propojil	moderní	sociální	vědy	s	moudrostí	dávných	myslitelů.	Setkal	jsem
se	také	s	romanopisci	a	filozofy,	jejichž	dílo	jsem	s	obdivem	četl:	Louisem	de
Bernièresem,	Willem	Selfem,	Johnem	Grayem	(filozofem,	nikoliv	populárním
psychologem	téhož	jména)	či	lordem	Martinem	Reesem.

Když	se	mnou	hovořili	o	mé	vlastní	knize,	musel	jsem	se	ve	všech	čtyřech



případech	štípnout,	zda	se	mi	to	pouze	nezdá.
Prostřednictvím	mnoha	přátel	a	jejich	přátel	a	s	přispěním	šálků	cappuccina,

láhví	vína	a	front	před	bezpečnostní	kontrolou	na	letištích	jsem	si	také	uvědomil
sílu	poznání	vycházejícího	z	bezprostřední	konverzace	a	zjistil,	že	diskuse
dokážou	být	mnohem	plodnější	než	korespondence.	Lidé	vám	při	osobním
setkání	sdělí	věci,	které	by	papíru	nikdy	nesvěřili.	Poznal	jsem	Nouriela
Roubiniho	(pokud	je	mi	známo,	jediného	ekonoma,	který	skutečně	předpověděl
krizi	z	roku	2008,	a	možná	jediného	nezávislého	odborníka	v	této	oblasti).
Objevil	jsem	typ	lidí,	o	němž	jsem	netušil,	že	vůbec	existuje	-	kvalitní	ekonomy
(tj.	ty	řídící	se	vědeckými	standardy),	například	Michaela	Spence	a	Barkleyho
Rossera.	Práce,	po	nichž	jsem	nevědomky	pátral,	mi	poslali	také	Peter	Bevelin	a
Yechezkel	Zilber,	první	z	oblasti	biologie,	druhý	ze	sféry	kognitivních	věd,	a
poskytli	tak	velmi	vítaný	impuls	mým	dalším	úvahám.

Hovořil	jsem	tedy	s	mnoha	lidmi.	Objevil	jsem	však	jen	dva,	kteří	dokážou
vést	debatu	během	dlouhých	procházek	(a	kráčet	přitom	pomalu):	Spyrose
Makridakise	a	Yechezkela	Zilbera.	Většina	lidí	bohužel	chodí	příliš	rychle,	plete
si	chůzi	s	tělesným	cvičením	a	nechápe,	že	chodit	je	nutno	pomalu,	v	tempu,
které	dá	člověku	zapomenout,	že	se	pohybuje.	Abych	se	tedy	mohl	věnovat	své
oblíbené	činnosti,	totiž	nezávaznému	přemítání,	musím	nadále	jezdit	do	Athén,
kde	Spyros	žije.

Mé	omyly
Lidé	také	samozřejmě	důkladně	prověří	vše,	co	v	knize	stojí.	Poté	co	jsem

prošel	nejrůznější	vzkazy	a	zprávy,	které	jsem	dostal,	se	až	na	dvě	výjimky
nedomnívám,	že	bych	měl	z	původního	textu	cokoliv	odvolávat	či	opravovat	(s
výjimkou	překlepů	a	drobných	faktických	chyb).	Na	první	omyl	mě	upozornil
Jon	Elster.	Uvedl	jsem,	že	klam	narativity	proniká	do	historických	analýz,
protože	jsem	se	domníval,	že	cosi	jako	test	toho	či	onoho	výroku	o	minulosti
prostřednictvím	předpovědi	a	její	falzifikace	zkrátka	neexistuje.	Elster	mi	však
vysvětlil,	že	v	jistých	situacích	může	historická	teorie	klamu	narativity	uniknout
a	být	empiricky	falzifikovatelná	-	odhalíme-li	dokumenty	nebo	učiníme
archeologický	nález,	které	se	stanou	zdrojem	informací	schopných	dané	podání
vyvrátit.

Ve	spojitosti	s	tímto	argumentem	jsem	si	uvědomil,	že	dějiny	arabského
myšlení	mohou	podléhat	změnám	a	že	jsem	ve	své	předchozí	práci	ignoroval
fakt,	že	historie	je	prostřednictvím	nových	poznatků	neustále	přepisována,	tedy
to,	že	i	minulost	je	z	velké	části	jen	předpovědí,	a	chytil	se	tak	do	pasti.

Pouhou	náhodou	jsem	zjistil,	že	mechanicky	přejímám	všeobecně	zažité
přesvědčení	ražené	v	akademických	publikacích	o	arabské	filozofii,	přesvědčení,



které	dochované	dokumenty	vyvracejí.
Debatě	mezi	Algazelem	a	Averroem	jsem	přisoudil	přehnaný	význam,	neboť

jsem	se	stejně	jako	všichni	ostatní	domníval,	že	a)	byla	nadmíru	důležitá	a	b)
zničila	arabskou	falsafu.	Ukázalo	se,	že	jde	o	jednu	z	mylných	představ,	kterou
vyvrátili	v	nedávné	minulosti	například	Dimitri	Gutas	a	George	Saliba.

Většina	těch,	kdo	se	věnovali	teoretizování	o	arabské	filozofii	(např.	Leo
Strauss),	neuměla	arabsky	a	nechala	se	unést	vlastní	představivostí.	Trochu	se
stydím,	neboť	navzdory	tomu,	že	arabština	je	jedním	z	mých	rodných	jazyků,
jsem	přebíral	poznatky	ze	zdrojů	z	desáté	ruky,	jejichž	akademičtí	autoři	neměli
o	arabštině	ani	ponětí	a	postrádali	i	dostatek	erudice,	která	by	krotila	jejich
přehnanou	sebejistotu.

Podlehl	jsem	témuž	konfirmačnímu	zkreslení,	o	němž	píše	Dimitri	Gutas:
"Zdá	se,	že	člověk	pokaždé	vychází	z	jisté	představy	o	tom,	co	by	nám	arabská
filozofie	měla	sdělovat,	a	pak	se	zaměří	jen	na	ty	pasáže	autentických	textů,	jež
tento	předsudek	podporují,	čímž	vzniká	dojem,	že	danou	představu	podporují	i
texty	samotné."

Varování,	že	s	historií	je	třeba	zacházet	obezřetně,	je	tedy	opravdu	namístě.

ODOLNOST	A	KŘEHKOST

Když	jsem	Černou	labuť	dopsal,	strávil	jsem	nějaký	čas	přemítáním	o
tématech	nadnesených	ve	čtrnácté	kapitole	a	týkajících	se	křehkosti	některých
vysoce	koncentrovaných	systémů,	jež	vytvářejí	iluzi	stability	-

což	mě	dovedlo	k	přesvědčení,	že	u	zrodu	všech	potenciálních	havárií	stojí
bankovní	systém.	V	šesté	kapitole	jsem	na	příkladu	starých	slonic	vysvětloval,
že	nejlepšími	rádci	jsou	přirozeně	ti	nejstarší,	už	jen	proto,	že	během	let	si
pravděpodobně	osvojili	zkušenosti,	které	v	naší	epistemické	krajině
nenacházíme	a	s	jejichž	pomocí	dokázali	přežít	ve	složitějším	světě,	než	je	ten,	o
němž	si	myslíme,	že	mu	rozumíme.

Stáří	tedy	implikuje	vyšší	odolnost	vůči	"černým	labutím",	i	když,	jak	jsme
viděli	na	příkladu	s	krocanem,	to	není	důkaz	jednoznačný	-	co	je	starší,	je	také
téměř	vždy	pevnější,	ačkoliv	ne	nutně	dokonalé.	Několik	miliard	let	přežití	je
však	o	poznání	přesvědčivější	než	tisíc	dní,	a	nejstarším	existujícím	systémem	je
bezesporu	Matka	příroda.

Lze	říct,	že	o	podobnou	úvahu	se	opíral	epilogistický	postoj	lékařů-empiriků
postklasické	Levanty	(např.	Ménodota	z	Níkomédie),	kteří	jako	jediní	vycházeli
ve	svém	každodenním	rozhodování	ze	skeptických	pozic.	Byli	také	jediným
lidským	uskupením,	jež	dokázalo	využít	filozofie	v	praxi.



Prosazovali	přitom	co	nejvěcnější	přístup:	při	snaze	o	registraci	co	největšího
množství	faktů	se	pokoušeli	omezit	na	minimum	interpretaci,	teoretické	úvahy,
hledání	příčin	a	zobecňování.	Jejich	prakticky	orientovaný	postoj	k	poznání
později	znehodnotila	středověká	scholastika,	upřednostňující	explicitnější	formu
učenosti.	Filosofia	a	scientia	byly	kladeny	výš	než	historia,	považovaná	za
pouhý	záznam	faktů	.	I	samotná	filozofie	se	však	do	té	doby	zaobírala	spíše
uměním	správně	se	rozhodovat	než	snahou	učinit	náležitý	dojem	na	komisi
rozhodující	o	přidělení	akademické	definitivy;	medicína	pak	poskytovala	pole
pro	praktické	uplatnění	(a	vstřebání)	takové	moudrosti.	Medicina	soror
philosophiae	-

"medicína,	sestra	filozofie"	-,	říkalo	se	tehdy.	{73}
Formalizované	poznání	tedy	již	od	scholastických	časů	přiřklo	oblastem,

které	upřednostňují	specifika	před	generalizacemi,	podřadné	postavení,	což
nevyhnutelně	vede	k	upozadění	stáří	a	zkušenosti	ve	prospěch	nositelů
akademických	titulů	typu	dr.	Johna.	Něco	takového	může	snad	fungovat	v
klasické	fyzice,	rozhodně	však	nikoli	v	komplexních	disciplínách;	v	dějinách
lékařství,	zejména	před	vznikem	klinické	medicíny,	stál	tento	přístup	život
nejednoho	pacienta,	zatímco	dnes,	zvláště	pak	v	době,	kdy	píšu	tyto	řádky,
působí	nemalé	škody	v	sociální	sféře.

Použijeme-li	religionistickou	terminologii,	lze	říct,	že	to	hlavní,	co	nám	staří
učitelé	a	rádci	sdělují,	jsou	dogmata	(tedy	pravidla,	která	máme	dodržovat,	aniž
bychom	jim	nutně	rozuměli),	nikoliv	kérygmata	(pravidla,	která	chápeme	a
jejichž	smysl	je	nám	zřejmý).

Matka	příroda	zjevně	představuje	značně	komplexní	systém,	plný
vzájemných	závislostí	a	nelinearit,	jehož	ekologie	je	vysoce	odolná	(jinak	by	se
již	dávno	zhroutila).	Je	to	stařena	s	neomylnou	pamětí,	která	se	nemusí	bát
Alzheimerovy	choroby	-	a	existují	doklady,	že	ani	nás	by	stáří	neobíralo	o
mozkové	funkce	tak	snadno,	kdybychom	dodržovali	režim	občasného	cvičení	a
půstů,	chodili	na	dlouhé	procházky,	vystříhali	se	chleba,	cukru,	bílé	rýže,
investování	na	burze	a	ekonomických	kurzů	a	nečetli	tiskoviny	typu	New	York
Times.

Dovolím	si	tedy	shrnout	své	myšlenky	na	téma	způsobu,	jakým	se	s
pozitivními	i	negativními	"černými	labutěmi"	vyrovnává	příroda	-	umí	z	těch
příznivých	těžit	daleko	lépe	než	my	lidé.

Redundance	jako	forma	pojištění
Za	prvé,	Matka	příroda	si	libuje	v	redundancích	-	ve	třech	odlišných	typech

redundancí.	Prvním	a	nejsnáze	pochopitelným	typem	je	redundance	obranná,
která	se	podobá	pojištění;	nepříznivé	podmínky	nám	umožňuje	přežít	díky	tomu,



že	nám	poskytuje	cosi	jako	náhradní	díly.	Podíváme-li	se	na	lidské	tělo,	zjistíme,
že	disponujeme	párem	očí,	plic,	ledvin	a	(nejspíše	s	výjimkou	vrcholných
manažerů)	dokonce	i	mozků,	přičemž	každý	orgán	má	sám	o	sobě	větší	kapacitu,
nežli	v	běžných	podmínkách	potřebuje.

Redundance	se	tedy	rovná	pojištění;	cena	udržování	všech	těchto	náhradních
dílů	a	energie	nutná	k	jejich	udržení	i	ve	chvílích	nečinnosti	je	spojená	se
zjevnou	neefektivností.

Pravým	opakem	redundance	je	naivní	optimalizace.	Vybízím	všechny,	aby	se
vyhýbali	(ortodoxním)	ekonomickým	kurzům,	a	tvrdím,	že	ekonomie	nás	zradí	a
přivede	ke	krachu	(o	jejím	selhání	v	minulosti	máme	ostatně	důkazy;	jak	ale
stále	opakuji,	tyto	důkazy	nepotřebujeme,	neboť	stačí	uvědomit	si	nedostatek
vědecké	rigoróznosti	a	etiky).	Dojde	k	tomu	proto,	že	ekonomie	je	do	značné
míry	založena	na	myšlence	naivní	optimalizace,	kterou	(nepříliš	dobře)
matematicky	vyjádřil	Paul	Samuelson	-	a	právě	tato	matematika	měla	lví	podíl
na	vzniku	společnosti,	jež	je	choulostivá	vůči	chybám.	Ekonom	by	považoval
udržování	páru	plic	a	ledvin	za	neefektivní:	stačí	uvážit	náklady	na	přepravu
těchto	těžkých	objektů	napříč	savanou.	Podobná	optimalizace	by	vás	ovšem
zabila	při	první	nehodě	nebo	mimořádné	události.

Uvědomme	si	rovněž,	že	pokud	bychom	svěřili	Matku	přírodu	do	rukou
ekonomům,	učinili	bychom	tím	přítrž	instituci	individuálního	vlastnictví	ledvin:
jelikož	tento	orgán	nepotřebujeme	nepřetržitě,	bylo	by	jistě	výhodnější	jej	prodat
a	používat	jednu	centrální	ledvinu	ve	společném	vlastnictví.	Na	noc	bychom	pak
mohli	pronajímat	i	oči,	protože	ty	ke	snění	také	nepotřebujeme.

Téměř	každá	z	ústředních	ekonomických	myšlenek	selhává	(ačkoliv	pro	ty
okrajovější	to	platí	v	menší	míře),	modifikujete-li	některý	z	předpokladů	nebo
dojde-li	k	takzvané	"perturbaci"	-	tj.

pozměníte-li	jeden	z	parametrů,	případně	vezmete	parametr,	který	teorie
doposud	pokládala	za	pevně	daný	a	stabilní,	a	změníte	jej	v	náhodný.	Odborně
tomu	říkáme	"randomizace".	Běžnějším	názvem	je	studium	chyb	v	modelech	a
zkoumání	následků	takových	změn	(mou	současnou	oficiální	akademickou
specializací	jsou	chyby	a	rizika	modelů).	Předpokládá-li	například	určitý	model,
že	máme	co	do	činění	s	průměrovským	typem	nahodilosti,	ignoruje	velké
odchylky	a	tím	podporuje	hromadění	rizik,	jež	z	těchto	velkých	odchylek
vyvstávají;	v	konečném	důsledku	se	tak	dobereme	k	chybnému	řízení	rizik.
Právě	proto	jsem	ve	spojení	s	(nyní	zkrachovalou)	bankou	Fannie	Mae	použil
metaforu	"sezení	na	soudku	s	dynamitem".

Jako	další	příklad	flagrantní	chyby	v	modelu	uveďme	myšlenku
komparativní	výhody,	se	kterou	údajně	přišel	jako	první	David	Ricardo	a	o	niž	se
opírá	proces	globalizace.	Zmíněná	idea	tvrdí,	že,	jak	by	řekl	konzultant,	stát	se



má	zaměřit	na	to,	"v	čem	je	nejlepší"	(přesněji	řečeno	na	to,	kde	mu	uniká
nejméně	příležitostí);	jedna	země	by	se	tedy	měla	specializovat	na	víno	a	druhá
na	oděvy,	a	to	i	v	případě,	že	jedna	z	nich	vyniká	v	obou	oblastech.	Zaveďme
však	do	schématu	jisté	perturbace	a	alternativní	scénáře:	představme	si,	co	by	se
s	vinařsky	orientovaným	státem	dělo	v	případě,	že	by	cena	vína	začala	kolísat.

Prostá	perturbace	jediného	předpokladu	(například	budeme-li	předpokládat,
že	cena	vína	je	náhodná	a	může	kolísat	stejně	jako	extrémovská	veličina)	nás
dovede	k	úplně	opačnému	závěru,	než	je	ten	Ricardův.	Příroda	nemá	přehnanou
specializaci	v	lásce,	poněvadž	omezuje	evoluci	a	jednotlivé	živočišné	druhy
oslabuje.

Tento	příklad	rovněž	vysvětluje,	proč	mi	současné	představy	o	globalizaci
(jak	je	prezentuje	například	publicista	Thomas	Friedman)	připadají	až	příliš
naivní	a	pro	společnost	velmi	nebezpečné	-

ledaže	bychom	brali	v	úvahu	její	vedlejší	účinky.	Globalizace	může	budit
zdání	efektivity,	ale	pákový	efekt	a	velká	provázanost	mezi	jednotlivými
složkami	systému	způsobí,	že	malá	trhlina	v	jednom	bodě	brzy	prosákne	do
celého	systému.	Takový	výsledek	by	se	podobal	mozku	zasaženému
epileptickým	záchvatem,	v	němž	dochází	k	výbojům	u	příliš	mnoha	buněk
najednou.	Uvědomme	si,	že	právě	lidský	mozek	jakožto	dobře	fungující
komplexní	systém	nijak	"globalizovaný"	není,	přinejmenším	ne	naivně.

Totéž	se	týká	i	zadlužení	-	dluh	nás	činí	v	případě	perturbací	neobyčejně
zranitelnými,	zejména	změníme-li	průměrovské	předpoklady	na	extrémovské.	V
současné	době	nás	na	ekonomických	školách	učí	(titíž	profesoři,	kteří	kromě
další	pseudovědy	přednášejí	i	o	Gaussově	křivce),	abychom	si	půjčovali,	což	je
proti	vší	historické	tradici,	v	níž	se	postupem	času	ve	všech	středomořských
kulturách	zakořenilo	dogma,	jež	dluh	zapovídalo.	Jedno	římské	přísloví	praví:
Felix	qui	nihil	debet,	tedy	"šťastný	je	ten,	kdo	nic	nedluží".	I	babičky,	které
přežily	velkou	hospodářskou	krizi,	by	nám	radily	pravý	opak	zadlužení,	totiž
redundanci;	naléhaly	by,	abychom	předtím,	než	se	pustíme	do	čehokoliv
riskantního,	měli	naspořeno	na	několik	let	dopředu	-	a	přesně	v	tom	spočívá	i	má
strategie	činky	z	jedenácté	kapitoly,	při	níž	člověk	udržuje	velkou	rezervu	v
hotovosti,	zatímco	s	malou	částí	portfolia	se	pouští	do	rizikovějších	operací.

Pokud	by	se	tím	bývaly	řídily	i	banky,	nedošlo	by	v	minulosti	k	žádným
bankovním	krizím.

Dokumenty	poukazující	na	zhoubnost	zadlužení	známe	již	z	dob	babylónské
říše.	Dluh	zakazovala	i	téměř	všechna	východní	náboženství.	To	mi	napovídá,	že
jedním	ze	smyslů	náboženství	a	tradic	je	vynucení	zápovědí	-	tedy	ochrana	lidí
před	jejich	vlastní	epistemickou	arogancí.	Proč?	Zadlužit	se	znamená	být	pevně
přesvědčen	o	tom,	jak	se	bude	odvíjet	budoucnost,	a	silně	spoléhat	na



předpovědi.
Půjčíte-li	si	na	investici	do	projektu	sto	dolarů,	dlužíte	je	i	v	případě,	že

selžete	(zaznamenáte-li	úspěch,	povedete	si	pochopitelně	lépe).	Dluh	je	tedy
nebezpečný,	máte-li	přílišnou	důvěru	v	určitý	budoucí	scénář	a	jste-li	přitom
slepí	vůči	"černým	labutím",	k	čemuž	máme	sklon	všichni.	Předpovědi	nám	pak
škodí	proto,	že	si	na	jejich	základě	lidé	(a	zejména	vlády)	půjčují	peníze
(případně	tyto	předpovědi	použijí,	aby	si	sami	před	sebou	své	zadlužení
omluvili).	Skandál	prognostický	(tedy	falešná	předpověď,	jež	patrně	existuje	jen
kvůli	uspokojení	psychologických	potřeb)	je	umocňován	skandálem	dluhovým:
půjčíte-li	si,	zvyšujete	šanci,	že	vás	chyby	v	předpovědi	bolestně	zasáhnou.

Velký	rovná	se	ošklivý	-	a	křehký
Za	druhé,	Matka	příroda	nemá	v	lásce	nic,	co	je	příliš	velké.	Největším	ze

suchozemských	živočichů	je	slon,	a	nikoliv	bezdůvodně.	Pokud	bych	v	pominutí
smyslů	náhodou	nějakého	zastřelil,	možná	by	mě	zavřeli	a	maminka	zle	seřvala,
ale	nijak	bych	tím	nenarušil	přírodní	rovnováhu.	Na	druhé	straně,	to,	co	jsem
napsal	o	bankovním	systému	ve	čtrnácté	kapitole	-	tedy	že	při	pomyšlení	na
důsledky	pádu	jedné	z	velkých	bank	"mi	běhá	mráz	po	zádech"	a	že	"když	padne
jedna,	padnou	všechny"	-,	se	posléze	dočkalo	názorné	demonstrace:	když	v	září
2008	zkrachovala	společnost	Lehman	Brothers,	stáhla	s	sebou	celou	strukturu.
Příroda	nijak	neomezuje	interakci	mezi	jednotlivými	entitami	-	pouze	velikost
těchto	entit.

(Proto	si	také	nemyslím,	že	je	třeba	zastavit	globalizaci	a	zakázat	internet;
jak	uvidíme,	daleko	více	stability	bychom	získali,	kdybychom	donutili	vlády
přestat	pomáhat	velkým	společnostem	a	zvýhodnit	opět	malé	aktéry.)

Existuje	však	i	další	důvod,	proč	by	lidmi	vytvořené	struktury	neměly
překročit	jisté	meze.	Za	růstem	a	slučováním	firem	zjevně	stojí	představa	"úspor
z	rozsahu"	-	tedy	že	firma	díky	své	větší	velikosti	ušetří	a	bude	efektivnější	-,
která	dominuje	obecnému	mínění,	aniž	by	pro	ni	existovaly	jakékoliv	doklady;
ty	by	nás	ve	skutečnosti	přesvědčily	o	opaku.	Přesto	k	takovým	fúzím	stále
dochází.	Důvod	se	zdá	být	zřejmý	-	ačkoliv	firmám	nijak	neprospívají,	jsou
dobré	kvůli	prémiím;	když	se	firma	rozroste,	těží	z	toho	její	výkonný	ředitel.	Jak
jsem	si	uvědomil,	tím,	že	společnosti	rostou	a	zdají	se	být	"efektivnější",	jsou
však	rovněž	daleko	zranitelnější	v	případech,	kdy	je	potkají	nenadálé	výdaje
kvůli	příčinám	stojícím	mimo	firmu	samotnou,	běžně	známým	pod	názvem
"černá	labuť"	podle	jisté	stejnojmenné	knihy.	Toto	vše	se	děje	s	iluzorním	cílem
vyšší	stability.	Připočtěme	k	tomu,	že	velké	firmy	jsou	nuceny	k	optimalizaci,
aby	uspokojily	analytiky	z	Wall	Street	honosící	se	titulem	MBA.	Ti	tlačí	firmy	k
tomu,	aby	kvůli	zvýšení	"výnosu	na	akcii"	a	zlepšení	"čistého	zisku"	prodaly	své



nadbytečné	ledviny	a	přestaly	platit	pojistné	-	čímž	nakonec	přispívají	k	jejich
krachu.

S	Charlesem	Tapierem	jsme	matematickou	formou	předvedli,	že	určitý	typ
nepředvídatelných	chyb	dopadá	na	velké	organismy	daleko	drtivěji	než	na	ty
malé.	V	další	studii	jsme	pak	spočítali	výši	nákladů,	jaké	v	takovém	případě	nese
celá	společnost;	nezapomínejme,	že	firmy,	které	padnou,	něco	stojí	nás	všechny.

Potíž	s	vládami	spočívá	v	tom,	že	budou	mít	sklon	tyto	křehké	organismy
podporovat,	neboť	"jsou	to	významní	zaměstnavatelé"	a	mají	své	lobbisty;	to
jsou	ony	falešné,	ale	dobře	viditelné	přínosy,	které	tolik	zavrhoval	Bastiat.
Dostane-li	se	firmě	díky	její	velikosti	vládní	podpory,	postupně	ještě	více	zbytní,
stane	se	křehčí	a	v	jistém	smyslu	začne	vládnout	samotné	vládě,	jak	předvídali
Marx	a	Engels.	Na	druhou	stranu,	kadeřnictví	a	další	malé	firmy	krachují,	aniž
by	to	kohokoliv	zajímalo;	musejí	efektivně	fungovat	a	řídit	se	přírodními
zákony.

Klimatická	změna	a	"příliš	velcí"	znečišťovatelé
Lidé	se	mě	často	ptají,	jak	se	ve	spojitosti	s	"černými	labutěmi"	a

neprůhledností,	které	při	svém	rozhodování	čelíme,	vypořádat	se	změnou
klimatu.	Navrhuji	postoj,	který	by	byl	založen	jak	na	naší	nevědomosti,	tak	na
tom,	že	se	podřídíme	moudrosti	Matky	přírody,	protože	je	mnohem	starší,	a	tedy
i	moudřejší	než	my	a	ukázala	se	být	daleko	bystřejší	než	vědci.	Nerozumíme	jí
natolik,	abychom	si	s	ní	mohli	zahrávat	-	a	já	nedůvěřuji	modelům,	jež	mají
klimatickou	změnu	předpovídat.	Stručně	řečeno,	čelíme	nelinearitám	a
mnohonásobnému	zvětšení	chyb	vyplývajících	z	"efektu	motýlích	křídel",	o
němž	byla	řeč	v	jedenácté	kapitole	a	který	objevil	Lorenz	právě	při	práci	s
modely	předpovědi	počasí.	Stačí	nepatrná	změna	na	vstupu	jako	následek	chyb	v
měření,	a	dobereme	se	k	obrovskému	rozptylu	v	projekcích	-	a	to	ještě	za
velkorysého	předpokladu,	že	pracujeme	se	správnými	rovnicemi.

Dlouhá	léta	jsme	životní	prostředí	znečišťovali	a	způsobili	tak	na	něm
značné	škody,	zatímco	ti	z	vědců,	kteří	dnes	vytvářejí	komplikované
předpovědní	modely,	mlčeli	a	nijak	se	nepokusili	budování	těchto	rizik	zastavit
(podobají	se	tak	ekonomickým	"expertům	na	řízení	rizik",	kteří	stejně	jako	oni
bojují	ve	válce,	jež	už	skončila)	-	a	nyní	se	nám	snaží	předepisovat	řešení.
Skepse	vůči	modelům,	kterou	zde	projevuji,	však	nevede	k	postoji
antienvironmentalistů	a	protržních	fundamentalistů,	spíše	k	jeho	opaku:	protože
nevíme,	čím	momentálně	působíme	největší	škody,	je	třeba,	abychom	byli
ekologicky	maximálně	konzervativní.	V	podmínkách	ignorance	a	epistemické
mlhy	je	to	rozumný	přístup.	Odpověď	těm,	kdo	tvrdí,	že	"není	prokázáno,	že
poškozujeme	přírodu",	tedy	zní:	"není	ani	prokázáno,	že	jí	neškodíme";	důkazní



břemeno	v	takovém	případě	neleží	na	ochranářích	přírody,	ale	na	tom,	kdo
stávající	systém	narušuje.	Neměli	bychom	se	ani	pokoušet	dosavadní	poškození
"opravit",	protože	tak	můžeme	vytvářet	další	problém,	o	němž	toho	v
současnosti	mnoho	nevíme.

Napadlo	mne	přitom	jedno	praktické	řešení	založené	na	nelinearitách	ve
vzniklém	poškození	(tedy	na	předpokladu,	že	škoda	se	nezvyšuje	úměrně	s
množstvím	vypouštěné	látky).	Opírá	se	o	tutéž	matematickou	dedukci,	jež	mě
přivedla	k	odmítnutí	myšlenky	"přílišné	velikosti",	a	obnáší	rozdělení	škody
mezi	různé	znečišťovatele	(pokud	znečišťovat	opravdu	musíme).	Proveďme
následující	myšlenkový	experiment.

Případ	č.	1:	Podáme	pacientovi	dávku	kyanidu,	bolehlavu	nebo	jiné	jedovaté
látky	-	předpokládáme,	že	jsou	všechny	stejně	škodlivé,	a	pro	účely	tohoto
experimentu	také	to,	že	do	hry	nevstupuje	superaditivita	(tedy	synergický	efekt).

Případ	č.	2:	Podáme	pacientovi	deset	různých	jedů,	ovšem	v	desetinových
dávkách,	tak	aby	celkové	množství	jedu	bylo	stejné	jako	v	případě	č.	1.

Je	zřejmé,	že	když	rozložíme	jed	do	deseti	různých	látek,	při	nejhorší
variantě	skončíme	se	stejným	poškozením	(pokud	se	všechny	použité	jedy
chovají	stejně),	zatímco	při	té	nejlepší	neutrpí	pacient	téměř	žádnou	újmu.

Druhová	hustota
Matka	příroda	nemá	v	lásce	příliš	mnoho	propojení	a	globalizace

(biologické,	kulturní	i	ekonomické).
Jedním	z	největších	potěšení,	jež	mi	moje	kniha	přinesla,	bylo	seznámení	s

Nathanem	Myhrvoldem,	člověkem,	u	něhož	sním	o	tom,	že	bude	naklonován,
abych	se	s	ním	mohl	kdykoli	setkat	v	New	Yorku,	v	Evropě	i	v	Libanonu.	Začal
jsem	se	s	ním	pravidelně	vídat,	přičemž	každá	schůzka	vedla	k	nějaké	podnětné
myšlence	nebo	inspirativnímu	návratu	k	mým	vlastním	myšlenkám
prostřednictvím	mozku	chytřejšího	člověka	-	u	mé	příští	knihy	si	klidně	může
činit	nárok	na	spoluautorství.	Menší	problém	je	v	tom,	že	na	rozdíl	od	Spyrose	a
několika	málo	dalších	nevede	rozhovory	při	chůzi	(setkali	jsme	se	zato	ve
výtečných	restauracích).

Myhrvold	mi	osvětlil	další	způsob,	jak	interpretovat	a	dokázat,	že	nás
globalizace	zavádí	do	Extrémova:	koncept	druhové	diverzity.	Stručně	řečeno,
rozlehlejší	životní	prostředí	jsou	výrazněji	škálovatelná	než	ta	malá,	čímž	-
prostřednictvím	mechanismu	preferenčního	napojení,	představeného	ve	čtrnácté
kapitole	-	umožňují	velkým	dále	růst	na	úkor	těch	nejmenších.	Podle	současných
vědeckých	dokladů	se	na	malých	ostrovech	na	ploše	čtverečního	kilometru
vyskytuje	mnohem	více	biologických	druhů	než	na	ostrovech	velkých,	případně
na	kontinentech.	S	tím,	jak	po	Zemi	stále	více	cestujeme,	budou	prudší	také



epidemie	-	čeká	nás	populace	mikrobů,	jíž	bude	vévodit	pár	druhů,	a	úspěšný
zabiják	se	tak	rozšíří	daleko	efektivněji.	Také	kulturnímu	životu	bude	dominovat
méně	lidí:	v	angličtině	připadá	na	jednoho	čtenáře	nižší	počet	knih	než	v	italštině
(počítaje	v	to	i	ty	špatné).	Rozptyl	velikosti	firem	bude	ještě	nerovnoměrnější.
Módní	vlny	zesílí.	To	samozřejmě	platí	i	pro	takzvané	runy	na	banky.

Znovu	opakuji:	netvrdím,	že	musíme	skoncovat	s	globalizací	a	znemožnit
lidem,	aby	cestovali.

Musíme	si	jen	být	vědomi	těchto	vedlejších	důsledků,	toho,	že	lidově	řečeno
tu	platí	"něco	za	něco"	-	a	k	tomu	zatím	ve	větší	míře	nedošlo.	Umím	si
představit,	jaké	riziko	by	znamenal	neznámý	a	agresivní	virus	šířící	se	rychle	po
celé	planetě.

Další	druhy	redundance
Další	kategorie	redundancí,	komplikovanější	a	subtilnější,	vysvětlují,	jak

různé	přírodní	elementy	těží	z	pozitivních	"černých	labutí"	(a	mají	záložní	sadu
nástrojů	k	tomu,	aby	přežily	ty	negativní).	Proberu	je	zde	jen	stručně,	protože
tvoří	z	velké	části	základ	mé	následující	práce	pojednávající	o	tom,	jak	"černé
labutě"	prostřednictvím	domestikace	neurčitosti	a	"stochastického	kutilství"
využít.

Funkční	redundance,	studovaná	biology,	funguje	následovně:	na	rozdíl	od
redundance	orgánové,	tedy	situace,	kdy	stejnou	funkci	provádí	i	stejný	stavební
prvek,	přičemž	máme	k	dispozici	náhradní	díly,	zde	velmi	často	provádějí	tutéž
funkci	dvě	odlišné	struktury.	Vědci	(například	Gerald	Edelman	a	Joseph	Gally)	v
tomto	případě	někdy	užívají	pojem	degenerace.

Existuje	i	další	redundance:	to	když	orgán	dokáže	provádět	určitou	funkci,
jež	současně	není	jeho	hlavním	určením.	Můj	přítel	Peter	Bevelin	tuto	myšlenku
spojuje	se	"spandrely	Svatého	Marka",	podle	eseje	Stephena	Jaye	Goulda	-
mezery	vzniklé	mezi	oblouky	benátského	chrámu	svatého	Marka	dávají
vzniknout	umění,	jež	je	pro	nás	nyní	při	návštěvě	této	katedrály	ústředním
estetickým	zážitkem.	Nastane-li	tedy	takzvaný	efekt	spandrelu,	vedlejší	produkt
jedné	adaptace	vede	k	nové	funkci.	Na	tyto	adaptace	se	lze	také	dívat	jako	na
nositele	latentních	potenciálních	funkcí,	které	se	ve	vhodném	prostředí	probudí	k
životu.

Nejlépe	si	takovou	redundanci	můžeme	ilustrovat	na	jedné	ze	stránek
životního	příběhu	barvitého	filozofa	vědy	Paula	Feyerabenda.	Ten	byl	kvůli
zranění	z	války	chronicky	impotentní,	ale	přesto	se	čtyřikrát	oženil	a	byl
sukničkářem	takového	formátu,	že	po	sobě	zanechal	hotovou	spoušť	v	podobě
zničených	partnerů	a	manželů,	jejichž	družky	ulovil,	i	žen,	kterým	zlomil	srdce,
včetně	mnoha	studentek	(profesoři,	zvláště	pak	extravagantní	profesoři	filozofie,



se	za	jeho	časů	ještě	těšili	jistým	privilegiím).
Ve	světle	jeho	impotence	to	byl	mimořádný	výkon.	Aby	naplnil	to,	co	k

němu	ženy	táhlo,	ať	už	to	bylo	cokoliv,	musely	mu	posloužit	jiné	části	těla.
Ústa	stvořila	původně	Matka	příroda	k	přijímání	potravy,	možná	k	dýchání	a

snad	i	za	jiným	účelem	spojeným	s	existencí	jazyka.	Postupem	času	se	však
objevily	nové	funkce,	které	součástí	původního	plánu	patrně	nebyly.	Někteří	lidé
používají	ústa	a	jazyk	k	líbání	a	při	větším	rozvášnění	i	k	jiné	aktivitě,	k	níž	se
údajně	uchyloval	i	Feyerabend.

Poslední	tři	roky	mě	pronásleduje	myšlenka,	z	níž	plyne,	že	při
epistemickém	omezení	-	tedy	je-li	budoucnost	do	jisté	míry	mlhavá	-	nemůže
bez	jednoho	z	uvedených	typů	redundance	nastat	pokrok.	Dnes	netušíte,	co
budete	možná	zítra	potřebovat.	To	je	v	příkrém	rozporu	s	představou	účelnosti,
jak	ji	známe	od	Aristotela,	jež	formovala	středověké	arabské	i	západní	myšlení.
Podle	Aristotela	má	každá	věc	jednoznačný	účel	stanovený	jejím	tvůrcem.	Oko
existuje,	abychom	viděli,	nos,	abychom	čichali.	Jde	o	racionalistický	argument	a
další	projev	jevu,	jemuž	říkám	platónství.	Cokoliv,	co	se	dočká	druhotného
použití,	za	které	obrazně	řečeno	při	koupi	neplatíme,	totiž	nabízí	v	případě,	že	se
objeví	dosud	neznámá	aplikace	či	nový	typ	životního	prostředí,	příležitost	navíc;
a	právě	ústrojí	s	nejvyšším	počtem	možných	druhotných	použití	získává	z
environmentální	nahodilosti	a	epistemické	mlhavosti	nejvíce.

Podívejme	se	na	obyčejný	aspirin.	Důvodem	zahájení	jeho	výroby	byly	před
čtyřiceti	lety	jeho	antipyretické	účinky,	tedy	schopnost	srážet	horečku.	Později	se
začal	užívat	i	jako	analgetikum	a	pro	své	protizánětlivé	působení.	Nyní	nejčastěji
slouží	k	ředění	krve,	aby	se	předešlo	druhému	(či	prvnímu)	infarktu.	Totéž	platí
téměř	pro	všechny	léky	-	mnoho	z	nich	se	dnes	používá	kvůli	svým	sekundárním
či	terciárním	vlastnostem.

Právě	jsem	pohlédl	na	stůl	ve	své	neliterární	pracovně	(odděluji	od	sebe
funkční	a	estetické).

Vyhovuje	mi,	když	mám	notebook	mírně	nakloněný,	a	proto	jej	podkládám
knihou.	Je	to	francouzský	životopis	vášnivé	Lou	Andreas	Salomé	(přítelkyně
Nietzscheho	a	Sigmunda	Freuda),	o	němž	mohu	s	jistotou	prohlásit,	že	jej
nebudu	nikdy	číst;	vybral	jsem	si	ho	kvůli	jeho	optimální	tloušťce.	To	mě	vede	k
reflexi	oné	bláznivé	myšlenky,	že	knihy	jsou	tu	čistě	od	toho,	abychom	je	četli,	a
proto	je	lze	nahradit	elektronickými	soubory.	Pomysleme	jen	na	tu	záplavu
funkčních	redundancí,	již	nám	knihy	skýtají.

S	elektronickými	soubory	nelze	ohromit	sousedy	ani	hýčkat	vlastní	ego.	Zdá
se,	že	předměty	disponují	neviditelnými,	ale	důležitými	vedlejšími	funkcemi,
kterých	si	nejsme	přímo	vědomi,	ale	jež	jim	umožňují	úspěšně	existovat	-
přičemž	příležitostně	se,	například	u	dekorativních	knih,	z	vedlejší	funkce	stane



funkce	hlavní.
Máte-li	tedy	k	dispozici	mnoho	funkčních	redundancí,	nahodilost	pomůže

vylepšit	celkovou	bilanci,	avšak	pod	jednou	podmínkou	-	že	z	ní	dokážete
vytěžit	více,	než	nakolik	vám	dokáže	ublížit	(technicky	nazývám	tento	argument
konvexnost	vůči	neurčitosti).	Rozhodně	to	platí	u	řady	technických	aplikací,	v
nichž	se	nástroje	vyvíjejí	z	dalších	nástrojů.

V	současnosti	jsem	ponořen	do	studia	dějin	lékařství,	které	značně	trpělo	pod
tíhou	aristotelské	iluze	účelu,	když	se	lékaři	domnívali,	že	své	pacienty	léčí,
zatímco	jich	mnoho	prostřednictvím	Galénových	racionalistických	metod
zabíjeli.	Konspiruje	tu	proti	nám	naše	vlastní	povaha:	než	bychom	čelili
(dokonce	i	prospěšné)	neurčitosti,	raději	zamíříme	do	přesně	dané	destinace.	A
zdá	se,	že	teleologický	je	i	samotný	vědecký	výzkum:	tím,	jak	je	konstruován	a
financován,	i	tím,	jak	míří	k	přesně	definovaným	výsledkům,	místo	aby	se	snažil
hledat	co	nejvíce	rozvětvujících	se	cest.

Ve	d	l	e	konvexnosti	mě	pro	tuto	myšlenku	napadly	i	další	komplikované
výrazy,	například	opcionalita	-	neboť	se	vám	nabízí	obdržet	od	nahodilosti	cosi
jako	volňásek	-,	ale	s	touto	prací	zatím	každopádně	nejsem	u	konce.	Právě
pokrok	pocházející	z	tohoto	druhého	typu	nahodilosti	odpovídá	procesu,	který
nazývám	stochastické	kutilství,	což	je	i	téma	mé	příští	knihy.

Rozlišování	bez	rozdílu	a	nerozlišený	rozdíl
Další	výhoda	duplikace.	Opakovaně	jsem	v	této	knize	poukazoval	na	to,	že

neexistuje	praktický	rozdíl	mezi	různými	druhy	štěstí,	neurčitosti,	nahodilosti	a
neúplných	informací	-	užijeme-li	jednoduché	kritérium	předvídatelnosti,	všechny
jsou	vzájemně	funkčně	ekvivalentní.	Pravděpodobnost	může	značit	stupeň
přesvědčení,	s	nímž	činíme	nějakou	sázku,	nebo	něco	fyzičtějšího,	spojeného	se
skutečnou	nahodilostí	(tzv.	ontologická	pravděpodobnost,	viz	níže).	Mám-li
parafrázovat	Gerda	Gigerenzera,	pokud	existuje	"padesátiprocentní	šance,	že
bude	zítra	pršet",	v	Londýně	to	může	znamenat,	že	bude	pršet	půl	dne,	v
Německu,	že	déšť	očekává	polovina	odborníků,	a	(jak	dodávám	já)	v	Brooklynu,
že	sázkové	kurzy	na	déšť	vám	umožní	při	vložených	padesáti	centech	vyhrát
dolar.

Jako	vědci	nakládáme	se	všemi	těmito	typy	stejně.	K	popisu
pravděpodobnostního	rozdělení	použijeme	tutéž	rovnici,	ať	už	je
pravděpodobnost	stupněm	přesvědčení	nebo	nějakou	konstrukcí	Boha,	o	němž
věříme,	že	tahá	za	nitky.	Pro	nás	probabilisty	(tedy	ty,	kteří	se	zabývají
pravděpodobností	ve	vědeckém	kontextu)	je	pravděpodobnost	události,	ať	už	je
definována	jakkoliv,	jednoduše	váha	mezi	nulou	a	jedničkou	zvaná	míra
příslušnosti	k	množině.	Dávat	jí	různá	jména	a	opatřovat	ji	různými	symboly	by



jen	zbytečně	odvádělo	pozornost	jinam	a	bránilo	přenosu	analytických	výsledků
mezi	doménami	navzájem.

Z	pohledu	filozofů	jde	však	o	naprosto	odlišné	záležitosti.	S	jedním	z	nich,
analytickým	filozofem	Paulem	Boghossianem,	jsem	během	posledních	tří	let
absolvoval	dva	obědy;	jednou,	když	jsem	dopsal	původní	text	Černé	labutě,	a
podruhé,	když	jsem	dokončil	tento	esej.	Během	našeho	prvního	rozhovoru
prohlásil,	že	směšovat	pravděpodobnost	jako	míru	lidského	racionálního
přesvědčení	a	pravděpodobnost	jako	vrozenou	vlastnost	dějů	je	z	filozofického
hlediska	chybou.	Z	mého	pohledu	takové	tvrzení	implikuje,	že	bychom	pro	tyto
rozdílné	typy	pravděpodobností	neměli	používat	jeden	matematický	jazyk,
například	týž	symbol	p,	a	stejné	rovnice.	Další	tři	roky	jsem	pak	přemítal,	zda
měl	pravdu	či	ne	-	zda	je	taková	redundance	vhodná	.	Pak	jsem	s	ním	obědval
znovu,	třebaže	v	lepší	(a	ještě	příjemnější)	restauraci.

Boghossian	mě	upozornil	na	slovní	spojení	"rozlišování	bez	rozdílu",	jehož
filozofové	užívají.	Nato	jsem	si	uvědomil,	že	filozofové	rozlišují	v	případech,
kdy	to	dává	smysl	filozoficky,	ale	prakticky	patrně	nikoliv.	Taková	rozlišení	však
mohou	být	důležitá,	chcete-li	nějakou	myšlenku	uchopit	hlouběji,	a	jestliže	dojde
ke	změně	prostředí,	mohou	dávat	smysl	i	v	praxi.

Zvažme	opačný	případ:	nerozlišované	rozdíly.	Ty	mohou	být	hrubě
zavádějící.	Lidé	užívají	slovo	měření	pro	měření	rozměrů	stolu	s	pomocí
pravítka	i	pro	měření	rizika	-	ačkoli	v	druhém	případě	jde	spíše	o	cosi	na	způsob
předpovědi.	Výraz	měření	s	sebou	ovšem	nese	iluzi	poznatku,	která	může
závažně	zkreslovat:	jak	si	ještě	ukážeme,	jsme	psychologicky	velmi	ovlivnitelní
tím,	jakým	způsobem	je	nám	daný	problém	vyložen	a	jaké	termíny	používáme.
Pokud	bychom	v	případě	stolu	hovořili	o	měření	a	u	rizik	o	předpovídání,	přišlo
by	následkem	"černých	labutí"	o	krk	méně	krocanů.

Záměna	slov	není	z	historického	pohledu	nic	nového.	Vraťme	se	k	myšlence
náhody.	V	jisté	fázi	vývoje	používali	lidé	pro	označení	člověka,	který	je	šťastný,
a	toho,	kdo	má	štěstí,	totéž	latinské	slovo	felix	(odvozené	z	felicitas).	(V
antickém	kontextu	nebylo	těžké	směšování	obou	pojmů	vysvětlit:	bohyně
Felicitas	představovala	oba.)	Anglické	slovo	luck	(štěstí	ve	druhém	smyslu)
pochází	z	německého	Glück	(štěstí	ve	smyslu	prvním).	Starověcí	lidé	by
považovali	rozlišení	obou	představ	za	zbytečnost,	protože	šťastný	se	zdál	být
každý,	kdo	měl	štěstí	(o	tom,	že	někdo	může	být	šťastný,	aniž	by	měl	štěstí,
neuvažovali).	V	moderním	světě	však	od	sebe	potřebujeme	výrazy	být	šťastný	a
mít	štěstí	(tedy	užitečnost	a	pravděpodobnost)	odlišit,	neboť	jinak	bychom
nemohli	provést	psychologickou	analýzu	rozhodování.

(Je	však	třeba	uznat,	že	pozorujeme-li,	jak	se	lidé	rozhodují	v
probabilistickém	prostředí,	je	těžké	tato	vlákna	rozplést.	Některých	nepříznivých



událostí,	jež	by	je	mohly	potkat,	se	mohou	natolik	obávat,	že	budou	mít	sklon
pojistné	přeplácet,	což	nás	může	vést	k	chybnému	přesvědčení,	že	tyto	negativní
události	považují	za	pravděpodobné.)	Je	tedy	zřejmé,	že	vzhledem	k
nedostatečné	přesnosti	je	pro	nás	v	této	oblasti	jazyk	našich	předků	matoucí;	v
jejich	případě	by	ovšem	bylo	takové	rozlišování	nadbytečné.

SPOLEČNOST	ODOLNÁ	PROTI	OMYLU

O	krizi	z	roku	2008	se	zmíním	jen	ve	stručnosti.	(Nastala	po	vydání	této
knihy	a	byla	vším	možným,	jen	ne	"černou	labutí".	Vyplynula	pouze	z	křehkosti
systémů	vybudovaných	na	ignorování	-	a	popření	-	myšlenky	mimořádných
událostí.	Neovládá-li	pilot	řízení	letadla,	víte	téměř	s	jistotou,	že	se	stroj	nakonec
zřítí.)	Proč	jen	stručně?	Primo,	tato	kniha	nepojednává	o	ekonomii,	ale	o
neúplnosti	lidského	poznání	a	důsledcích	strmé	neurčitosti	pro	náš	život	-	a
shodou	okolností	jsou	živočišným	druhem,	který	je	vůči	"černým	labutím"	vůbec
nejzaslepenější,	právě	ekonomové.	Secondo,	o	událostech	mluvím	raději	předtím
a	nikoliv	poté,	co	už	nastaly.	Široká	veřejnost	si	však	plete	budoucí	a	minulé
procesy.	Titíž	novináři,	ekonomové	a	politologové,	kteří	dříve	žádnou	krizi	na
obzoru	neviděli,	nám	poskytli	četné	zpětné	analýzy	vysvětlující	její
nevyhnutelnost.	Dalším	a	hlavním	důvodem	je,	že	krize	z	roku	2008	pro	mě
nebyla	z	intelektuálního	hlediska	dostatečně	zajímavá	-	v	jejím	vývoji	se
nevyskytlo	nic,	co	už	by	se	nestalo	v	menším	měřítku	dříve	(například	to,	že	jisté
banky	v	roce	1982	přišly	do	posledního	haléře	o	svůj	dosavadní	výdělek).	Byla
to	pro	mě	pouze	finanční	příležitost	-	což	vysvětlím	dále	v	textu.	Je	smutným
faktem,	že	jsem	prošel	znovu	celou	knihu	a	neodhalil	nic,	co	bych	měl	k	textu
přidat;	nic,	s	čím	bychom	se	v	nějakém	historickém	bodě	již	nesetkali,	nic,	z
čeho	bych	se	nějak	poučil.	Želbohu,	nic.

Logicky	z	toho	plyne	zřejmý	závěr:	protože	na	krizi	z	roku	2008	není	nic
nového,	nevezmeme	si	z	ní	žádné	ponaučení	a	i	v	budoucnu	se	dopustíme
stejných	chyb.	Příslušné	důkazy	se	objevují	již	v	době,	kdy	píšu	tyto	řádky:
MMF	nadále	vydává	prognózy	(aniž	by	si	uvědomil,	že	ty	předchozí	byly	k
ničemu	a	že	naivní	nešťastníky,	kteří	se	na	ně	spoléhají,	čekají	další	potíže);
profesoři	ekonomie	stále	používají	Gaussovo	rozdělení;	v	současné	americké
vládě	se	to	jen	hemží	lidmi,	kteří	chyby	modelů	nafukují	do	industriálních
proporcí	a	nutí	nás	spoléhat	se	na	modelování	ještě	více	než	předtím.	{74}

Proběhlá	krize	však	názorně	dokládá	potřebu	odolnosti	systémů,	kterou	stojí
za	to	probrat	podrobněji.

Během	posledních	2500	let,	za	něž	máme	k	dispozici	záznamy	lidských



myšlenek,	věřili	ve	vykonstruované	utopie	pouze	blázni	a	platonici	(a	živočišný
druh	jménem	centrální	bankéř).	V	části	textu	věnované	"čtvrtému	kvadrantu"
uvidíme,	že	řešením	není	chyby	opravovat	a	s	pomocí	monetární	politiky	a
dotací	se	pokoušet	z	ekonomického	a	sociálního	života	odstranit	nahodilost.
Řešením	je	nechat	lidské	chyby	a	špatné	výpočty	zavřené	v	ohrazeném	výběhu	a
zabránit	jejich	šíření	systémem,	tak	jako	to	dělá	Matka	příroda.	Snižováním
volatility	a	běžné	nahodilosti	zvyšujeme	své	vystavení	"černým	labutím"	-	tedy
vytváříme	pouze	umělý	klid.

Sním	o	pravé	epistemokracii	-	tedy	o	společnosti	odolné	vůči	chybám	na
straně	expertů	a	předpovědí,	vůči	domýšlivosti,	o	společnosti,	jež	by	dokázala
odolat	nekompetenci	politiků,	regulátorů,	ekonomů,	centrálních	bankéřů,
teoretiků	a	inženýrů	byrokracie	a	epidemiologů.

Těžko	kdy	přidáme	ekonomům	na	vědeckosti	a	lidem	na	racionalitě	(ať	už	to
znamená	cokoliv),	a	nedokážeme	ani	eliminovat	existenci	módních	vln.	Jakmile
však	škodlivé	chyby	izolujeme,	je	řešení	docela	jednoduché	-	jak	uvidíme	u
čtvrtého	kvadrantu.

Jsem	tedy	v	současnosti	rozpolcen	mezi	a)	touhou	cizelovat	své	myšlenky	po
evropských	kavárnách	a	v	klidné	atmosféře	své	pracovny,	případně	nalézt	lidi,	s
nimiž	lze	rozmlouvat	během	pomalých	procházek	v	prostředí	malebných	měst,	a
b)	pocitem	povinnosti	zapojit	se	do	úsilí	o	zvýšení	odolnosti	lidské	společnosti	-
což	znamená	hovořit	s	nepříliš	zajímavými	lidmi,	ponořit	se	do	kakofonie
nevábného	světa	médií,	jezdit	do	Washingtonu	a	pozorovat	na	ulicích
podvodníky	v	drahých	oblecích,	ale	také	hájit	své	myšlenky	a	zůstat	přitom
pokud	možno	zdvořilý	a	maskovat	nedostatek	úcty.	Pro	můj	intelektuální	život	to
má	poměrně	ničivé	důsledky,	existují	ovšem	jisté	užitečné	triky.	Jak	jsem	zjistil,
jedním	takovým	je	neposlouchat,	na	co	se	tazatel	ptá,	a	odpovědět	cokoliv,	o
čem	právě	přemýšlím.	Pozoruhodné	je,	že	chybějící	korelace	mezi	otázkou	a
odpovědí	si	obvykle	nevšimne	publikum	ani	tazatel.

Jednou	jsem	byl	vybrán	do	stočlenné	skupiny,	která	měla	ve	Washingtonu
dva	dny	diskutovat	o	řešení	problémů	vyvolaných	krizí	z	roku	2008.	Přítomni
byli	téměř	všichni	političtí	hlavouni.	Asi	po	hodině,	zrovna	když	hovořil
australský	premiér,	jsem	musel	z	místnosti	odejít,	neboť	utrpení,	které	jsem
pociťoval,	již	přesáhlo	snesitelnou	míru.	Z	pohledu	na	tváře	zúčastněných	mě
začala	bolet	záda.	Jádrem	problému	je,	že	nikdo	z	nich	nevěděl,	kde	je	jádro
problému.

Utvrzuje	mě	to	v	přesvědčení,	že	nemá-li	se	svět	zhroutit,	je	třeba	zvolit
řešení	opírající	se	o	jednoduché	zásady	odolnosti	vůči	"černým	labutím".

Teď	jsem	již	všech	závazků	zproštěn.	Vrátil	jsem	se	ke	svým	knihám.
Necítím	už	žádnou	frustraci,	nestarám	se,	jak	mohou	prognostici	přivést



společnost	ke	kolapsu,	dokonce	už	se	ani	nedokážu	nechat	otrávit	těmi,	kdo	se
dali	ošálit	nahodilostí	(naopak),	za	což	nejspíš	vděčím	dalšímu	objevu
spojenému	se	specifickou	aplikací	studia	komplexních	systémů	a	Extrémova,	a
umění	dlouhých	procházek.

II.	PROČ	SE	TOLIK	PROCHÁZÍM	ANEB	JAK
SYSTÉMY	KŘEHNOU

Naučte	se	znovu	chodit	-	Uměřenost	mu	byla	cizí	-	Chytím	Boba	Rubina?	-
Extrémov	a	cestování	s	Air	France

PÁR	DALŠÍCH	ČINEK

Díky	pozornosti,	jíž	se	mé	knize	dostalo,	jsem	byl	také	upozorněn	na	nový
aspekt	odolnosti	komplexních	systémů,	a	to	z	poměrně	překvapivé	strany.
Dotyčná	myšlenka	pochází	od	dvou	autorů,	kteří	píší	o	zdravém	životním	stylu
(a	také	jej	praktikují)	a	vnesli	aspekty	nahodilosti	a	Extrémova	do	oblasti	výživy
a	cvičení.	Pozoruhodné	je,	že	první	z	nich,	Art	De	Vany,	studoval	extrémovské
podmínky	již	ve	sféře	filmu;	seznámili	jsme	se	s	ním	ve	třetí	kapitole.	Druhý,
Doug	McGuff,	je	lékařem.	Oba	-	zejména	Art,	který	ve	svých	dvaasedmdesáti
vyhlíží	přibližně	tak,	jak	by	si	přál	řecký	bůh	vypadat	ve	dvaačtyřiceti	-	si
mohou	dovolit	o	dokonalé	kondici	mluvit	a	oba,	aniž	bych	to	tušil,	ve	svých
dílech	také	odkazovali	na	myšlenky	z	Černé	labutě	a	dále	je	rozvíjeli.

Přimělo	mě	to,	abych	si	s	jistými	rozpaky	uvědomil,	že	navzdory	tomu,	že	o
nahodilosti	přemýšlím	celý	život,	napsal	jsem	o	ní	tři	knihy	(včetně	jedné
odborné)	a	hrdě	se	tvářím	jako	odborník	na	dané	téma	od	matematiky	po
psychologii,	jsem	ignoroval	zásadní	poznatek:	živé	organismy	(ať	už	jde	o	lidské
tělo	či	ekonomický	systém)	variabilitu	a	nahodilost	vyžadují.	A	nejen	to,
vyžadují	dokonce	variabilitu	extrémovského	typu,	tedy	jistý	druh	extrémních
stresorů.	Nedočkají-li	se	jich,	vzroste	jejich	zranitelnost.

To	mi	naprosto	uniklo.	{75}
Organismy	potřebují,	vypůjčíme-li	si	metaforu	Marka	Aurelia,	aby	se

překážky	proměnily	v	palivo,	jako	je	tomu	u	ohně.
Otupen	kulturním	prostředím	a	vzdělávacím	procesem	jsem	podlehl	iluzi,	že

pravidelné	cvičení	a	stabilní	přísun	potravy	prospívá	lidskému	zdraví.
Nepostřehl	jsem,	že	se	tak	zaplétám	do	zhoubných	racionalistických	argumentů,
platónských	projekcí	našich	přání	do	reálného	světa.	Co	horšího,	nechal	jsem	si
vymýt	mozek,	ačkoliv	jsem	všechna	potřebná	fakta	znal.



Z	ekologických	modelů	predátorů	a	jejich	kořisti	(populační	dynamika	typu
Lotka-Volterra)	jsem	věděl,	že	velikost	populací	podléhá	extrémovskému	typu
variability,	a	predátoři	tedy	nutně	budou	zažívat	hody	i	období	hladu.	A	predátoři
jsme	i	my,	lidé	-	museli	jsme	proto	být	uzpůsobeni	střídání	extrémního	hladu	a
extrémní	hojnosti.	Naše	konzumace	potravy	musela	být	fraktální	povahy.	Nikdo
z	těch,	kdo	doporučují	"tři	jídla	denně"	či	"jíst	střídmě",	toto	tvrzení	empiricky
neověřil	a	nezjistil,	zda	je	opravdu	zdravější	než	občasné	hladovění	střídané
velkými	hostinami.	{76}

Blízkovýchodní	náboženství	(judaismus,	islám	a	pravoslavné	křesťanství)	o
tom	však	-	stejně	jako	o	nutnosti	vyhnout	se	zadlužení	-	věděla,	a	proto	měla	své
postní	dny.

Bylo	mi	známo	i	to,	že	také	velikost	stromů	a	kamenů	je	do	určité	míry
fraktálního	rázu	(v	šestnácté	kapitole	jsem	se	o	tom	dokonce	zmínil).	Naši
předkové	museli	většinou	zvedat	pouze	lehké	kameny,	tedy	mírné	stresory;
jednou	či	dvakrát	za	desetiletí	však	vyvstala	potřeba	zvednout	balvan	obrovský.
Odkud	tedy	představa	"pravidelného"	cvičení	pochází?	Žádný	z	našich
pleistocénních	předků	neměl	ve	zvyku	jít	si	třikrát	týdně	na	dvaačtyřicet	minut
zaběhat,	každé	úterý	a	pátek	ve	společnosti	autoritativního	(byť	jinak
sympatického)	trenéra	posilovat	a	v	sobotu	dopoledne	se	odebrat	na	tenisový
kurt.	Lovci	rozhodně	ne.

Pohybovali	jsme	se	mezi	extrémy:	jednou	za	čas,	pokud	jsme	pronásledovali
kořist	či	byli	sami	pronásledováni,	jsme	byli	donuceni	ke	sprintu,	zatímco	po
zbytek	času	jsme	se	jen	bezcílně	procházeli.

Maratónský	běh	je	zvráceným	výmyslem	moderních	časů	-	zejména	když	k
němu	chybí	příslušný	emoční	stimul.

Lze	tedy	hovořit	o	další	aplikaci	strategie	činky	v	podobě	převládajícího
lelkování	střídaného	s	občasným	vysokým	výdejem	energie.	Je	prokázáno,	že
dlouhé	procházky	kombinované	s	občasným	intenzivním	cvičením	jsou
prospěšnější	než	pouhý	běh.

Nemám	tu	na	mysli	"svižnou	chůzi",	o	níž	se	dočtete	ve	zdravotní	příloze
New	York	Times	,	nýbrž	chůzi,	při	níž	nevyvíjíme	prakticky	žádné	úsilí.
Uvědomme	si	rovněž	negativní	korelaci	mezi	kalorickým	výdejem	a	příjmem:
při	lovu	byl	naším	hnacím	motorem	hlad,	nikoliv	kalorie	z	bohaté	snídaně.	Lov
tedy	energetický	deficit	prohluboval.

Zbavíte-li	organismus	stresorů,	ovlivníte	jeho	epigenetiku	a	genovou	expresi
-	některé	geny	jsou	díky	kontaktu	s	životním	prostředím	potlačeny,	jiné
zdůrazněny.	Ten,	kdo	se	běžně	nesetkává	se	stresory,	nepřežije,	když	na	ně
narazí.	Představme	si,	jaký	vliv	má	na	tělesnou	sílu	rok	strávený	na	lůžku	nebo
co	provede	s	někým,	kdo	vyrostl	ve	sterilním	prostředí,	jízda	tokijským	metrem,



kde	jsou	lidé	namačkáni	jako	sardinky.
Proč	argumentuji	evolucí?	Ne	proto,	že	by	optimálně	fungovala,	nýbrž	čistě	z

epistemologických	důvodů,	na	základě	obecných	pravidel	toho,	jak	bychom	měli
zacházet	s	komplexním	systémem,	jehož	interakce	jsou	komplikované	a	příčinné
souvislosti	mezi	jeho	složkami	mlhavé.	Matka	příroda	jistě	není	dokonalá,	ale
zatím	se	ukázala	jako	mnohem	chytřejší	než	lidstvo	a	každopádně	mnohem
chytřejší	než	biologové.	Můj	přístup	tedy	kombinuje	empirický	výzkum
(zbavený	biologických	teorií)	s	apriorním	předpokladem,	že	příroda	je	nejvyšší
autoritou.

Poté	co	se	mi	v	hlavě	rozsvítilo,	jsem	si	pod	vedením	Arta	De	Vanyho
osvojil	extrémovský	životní	styl	podle	strategie	činky:	dlouhé,	opravdu	dlouhé
pomalé	a	meditativní	(či	konverzační)	procházky	v	inspirativní	městské	scenérii,
občas	(a	náhodně)	přerušované	krátkými	sprinty,	při	nichž	si	představuji,	že	s
pořádnou	sukovicí	v	ruce	pronásleduji	bankstera	Roberta	Rubina	a	snažím	se	ho
dostihnout	a	předat	spravedlnosti.	Námatkově	jsem	chodil	i	do	posiloven,	kde
jsem	absolvoval	naprosto	stochastický	trénink	-	obvykle	v	hotelech	na	cestách.
Podobně	jako	v	případě	"šedých	labutí"	se	jednalo	o	opravdu	vzácné,	ale	velmi
podstatné	periody	zvedání	těžkých	vah,	jež	jsem	si	naordinoval	po	velmi
hladovém	dni	a	po	kterých	jsem	býval	naprosto	vyčerpán.	Další	týdny	jsem	pak
trávil	vsedě	a	poflakoval	se	po	kavárnách.

I	trvání	těchto	tréninků	bylo	náhodné	-	většinou	byly	velmi	krátké,	méně	než
čtvrt	hodiny.	Snažil	jsem	se	maximálně	omezit	nudu	a	stereotyp	a	zachovával
zdvořilost	vůči	personálu	posiloven,	který	popisoval	mé	metody	jako	"výstřední
a	chaotické".	Stejně	tak	jsem	si	dopřával	i	termální	variabilitu	a	příležitostně	se
bez	kabátu	vystavoval	silným	mrazům.	Díky	cestování	mezi	kontinenty	a
posunům	mezi	časovými	pásmy	jsem	zažíval	období	spánkové	deprivace	a	pak
zase	bohatě	odpočíval.	Když	jsem	se	ocitl	na	místě	s	dobrými	restauracemi,
například	v	Itálii,	jedl	jsem	tak,	že	by	to	ohromilo	i	Tlustého	Tonyho,	a	potom
pokrmy	zase	bez	újmy	vynechával.	Po	dvou	a	půl	letech	tohoto	zdánlivě
"nezdravého"	režimu	jsem	v	řadě	ohledů	zaznamenal	viditelnou	změnu	k
lepšímu	-	zbavil	jsem	se	nadbytečného	tuku	a	můj	krevní	tlak	odpovídal	věku
jednadvaceti	let.	Také	hlava	mi	začala	pracovat	jasněji	a	přesněji.

To	hlavní	je	tedy	nahradit	trvání	intenzitou	-	a	z	požitkářského	hlediska	na
tom	vydělat.	Vzpomeňme	si	na	poznámky	o	hédonických	efektech	ze	šesté
kapitoly.	Právě	proto,	že	lidé	dávají	před	častými	a	malými	ztrátami	přednost
těm	velkým,	ale	nečekaným,	a	že	člověk	se	od	jisté	chvíle	stává	imunním	vůči
bolesti,	potřebujeme	nepříjemné	zážitky,	jako	je	návštěva	posilovny	nebo	New
Jersey,	co	nejvíce	zkoncentrovat	a	zintenzivnit.

Na	spojitost	výše	uvedeného	s	myšlenkou	"černých	labutí"	lze	pohlížet	také



následujícím	způsobem.
Klasická	termodynamika	produkuje	gaussovské	variace,	zatímco	informační

variace	naopak	náležejí	do	Extrémova.	Vysvětlím	to	blíže.	Považujete-li	cvičení
a	výživu	čistě	za	otázku	kalorických	přebytků	či	deficitů,	kterou	řídí	jednoduchá
rovnice	příjmy-výdaje,	chytáte	se	do	pasti,	neboť	systém	chybně	specifikujete
jako	soustavu	jednoduchých	a	mechanických	kauzálních	řetězců.	Konzumace
potravy	se	tak	stává	čímsi	na	způsob	natankování	vašeho	nového	BMW.	Pokud
však	pohlížíte	na	jídlo	a	cvičení	jako	na	aktivátory	metabolických	signálů,	jež
mohou	vyvolat	metabolické	kaskády,	nelinearity	vzešlé	ze	síťových	efektů	a
rekurzivní	články,	pak	jste	se	ocitli	ve	světě	komplexity,	a	tedy	v	Extrémově.
Jídlo	a	cvičení	dodávají	tělu	informaci	o	stresorech	životního	prostředí.	A	jak
stále	tvrdím,	informační	nahodilost	je	součástí	Extrémova.	Do	pasti	se	chytila	i
medicína,	když	začala	používat	jednoduchou	termodynamiku	a	propadla	tak
stejné	závisti	vůči	fyzice,	stejné	mentalitě	a	stejným	nástrojům	jako	ekonomové
poté,	co	začali	pohlížet	na	ekonomii	jako	na	síť	jednoduchých	spojitostí.{77}
Člověk	i	lidská	společnost	jsou	přitom	systémy	komplexní.

Tyto	závěry	na	téma	životního	stylu	však	nejsou	výsledkem	pouhého
experimentování	s	vlastním	tělem	nebo	nějaké	dryáčnické	teorie.	Všechny
zmíněné	výsledky	bylo	možné	očekávat	na	základě	dostupného	výzkumu
podloženého	důkazy	a	podrobeného	příslušné	oponentuře.

Hlad	(tedy	občasný	energetický	deficit)	posiluje	tělo	a	imunitní	systém,
napomáhá	obnově	mozkových	buněk,	oslabuje	buňky	rakovinné	a	brání	vzniku
cukrovky.	Současné	myšlení	-	podobně	jako	v	ekonomii	-	tu	pouze	neudrželo
krok	s	empirickým	výzkumem.	S	minimálním	úsilím	jsem	byl	schopen	se	dobrat
90	%	výhod	životosprávy	lovců-sběračů,	aniž	bych	musel	zanechat	moderního
životního	stylu	a	opustit	městské	prostředí	(v	přírodě	se	neobyčejně	nudím	a
raději	než	po	ostrově	Bora-Bora	se	procházím	po	židovské	čtvrti	v	Benátkách).
{78}

Aplikací	téhož	přístupu	můžeme	snížit	90	%	rizik,	která	do	ekonomického
života	vnášejí	"černé	labutě":	stačí	jen	omezit	spekulativní	zadlužení.

Jediné,	co	mi	v	současné	době	chybí,	je	panika,	jež	by	mě	zachvátila,
kdybych	dejme	tomu	náhle	objevil	v	pracovně	obřího	hada,	nebo	kdyby	mi
uprostřed	noci	do	ložnice	nakráčel	po	zuby	ozbrojený	Myron	Scholes.
Postrádám	to,	čemu	biolog	Robert	Sapolsky	říká	prospěšný	aspekt	akutního
stresu	(ve	srovnání	se	zhoubným	vlivem	stresu	stálého	a	ubíjejícího)	-	což	je
příklad	další	činky,	neboť	absence	stresu	střídaná	malými	dávkami	stresu
extrémního	je	nesrovnatelně	lepší	než	stres	malý	a	nepřetržitý	(například	v
podobě	obav,	zda	budu	schopen	i	nadále	splácet	hypotéku).

Někteří	lidé	mě	přesvědčují,	že	za	zlepšením	mé	kondice	stojí	dlouhé



procházky,	jimž	věnuji	kolem	deseti	až	patnácti	hodin	týdně	(ačkoliv	mi	nikdo
nevysvětlil,	proč	bych	si	je	měl	započítávat	jako	cvičení,	když	chodím	pomalu),
zatímco	jiní	tvrdí,	že	za	to	může	těch	pár	minut	sprintů;	vysvětlit	jim
neoddělitelnost	obou	extrémů	bylo	stejně	problematické	jako	v	případě
ekonomických	odchylek.	Jste-li	vystaveni	akutním	stresorům,	po	nichž	následují
období	klidu,	jak	od	sebe	můžete	tyto	složky	oddělovat?

Extrémov	charakterizují	obě	jeho	krajnosti	-	vysoká	četnost	malého	dopadu	i
malá	četnost	dopadu	výrazného.	Je	třeba	si	uvědomit,	že	vzhledem	ke
koncentraci	-	v	tomto	případě	koncentraci	výdeje	energie	-	nezaznamená	velký
počet	pozorování	prakticky	nic	a	přispěje	tak	pouze	ke	"zředění"	výsledku.	Je	to
totéž,	jako	když	vysvětlení	tržní	volatility	pomocí	náhlých	propadů	(jediný	den
tak	může	mít	na	svědomí	polovinu	veškerého	kolísání	během	pětiletého	období)
vyžaduje,	aby	většina	dnů	zůstala	neobyčejně	klidných.	Má-li	se	jeden	autor	z
milionu	postarat	o	polovinu	všech	prodejů,	potřebujete	hodně	takových,	kteří
neprodají	téměř	nic.

K	této	pasti	na	krocany	se	ještě	vrátíme;	nedovzdělanci	(a	vedení
Federálního	rezervního	systému)	mylně	považují	periody	nízké	volatility	(jež
jsou	důsledkem	stabilizační	politiky)	za	období	nízkého	rizika,	nikoliv	za
výhybky,	které	nás	směrují	do	Extrémova.

Vítejte	tedy	v	šedivém	Extrémově.	A	nezasahujte	příliš	do	onoho
komplexního	systému,	který	vám	Matka	příroda	nadělila	-	do	svého	těla.

Vyvarujte	se	umělé	stability
Použijeme-li	různé	variace	téže	logiky,	vidíme,	jak	nás	strach	z	volatility,	o

němž	jsem	se	před	chvílí	zmínil,	vede	k	zasahování	do	přirozeného	vývoje
(kterému	nutíme	"pravidelnost"),	a	tím	nás	v	mnoha	různých	doménách	činí
zranitelnými.	Zabráníme-li	malým	lesním	požárům,	připravujeme	tím	scénu	pro
ty	rozsáhlejší;	užíváme-li	antibiotika	ve	chvíli,	kdy	to	není	nutné,	podlamujeme
tím	svou	obranu	proti	vážnějším	infekcím	-	možná	včetně	kolosální	epidemie,
která	jednou	přijde,	vůči	existujícím	antibiotikům	bude	rezistentní	a	po	světě	se
bude	šířit	letadly	Air	France.

Tím	se	dostáváme	k	dalšímu	organismu,	totiž	k	ekonomické	sféře.	Náš	odpor
vůči	variabilitě,	touha	po	řádu	a	to,	že	na	základě	těchto	pocitů	jednáme,
pomohly	urychlit	nástup	vážných	krizí.	Dovolíme-li,	aby	se	jistá	struktura	uměle
zvětšovala	(místo	abychom	ji	v	případě,	že	nedokáže	čelit	stresorům,	nechali
rychle	zemřít),	posílíme	tím	zároveň	její	zranitelnost	-	jak	jsme	si	ukázali	na
případě	zvýšeného	rizika	škody	způsobené	"černými	labutěmi"	právě	v
souvislosti	s	růstem	velikosti.	Během	krize	roku	2008	jsme	však	pozorovali	i	to,
že	americká	vláda	(přesněji	řečeno	Fed)	se	dlouhá	léta	pokoušela	tlumit



přirozený	hospodářský	cyklus,	čímž	nás	nakonec	vystavila	vážnému	rozvratu.
Právě	z	tohoto	důvodu	se	stavím	proti	"stabilizační	politice"	a	umělému
vytváření	prostředí	bez	volatility.	Vrátíme	se	k	tomu	podrobněji;	nyní	se	však
podívejme	na	několik	aspektů	myšlenky	"černých	labutí",	které	-	jak	se	dalo
očekávat	-	dosud	zcela	nepronikly	do	obecného	povědomí.

III.	MARGARITAS	ANTE	PORCO	S{79}

Jak	neprodávat	knihy	na	letišti	-	Minerálka	na	poušti	-	Jak	úspěšně	očernit
cizí	myšlenky	Začněme	opět	od	začátku.	Černá	labuť	pojednává	o	závažných
epistemických	limitech,	o	psychologických	(pýcha	a	zkreslené	vnímání)	i
filozofických	(matematických)	mezích	lidského	poznání	-	individuálního	i
kolektivního.	Píšu	"závažných",	protože	se	zaměřuji	na	vzácné	události	s
výraznými	následky,	kdy	se	naše	teoretické	i	empirické	poznání	tříští	-	čím
mimořádnější	určitá	událost	je,	tím	méně	ji	dokážeme	předvídat,	ale	o	to
významněji	nás	zasáhne.	Černá	labuť	je	tedy	o	lidských	chybách	v	určitých
oblastech,	zbytnělých	dlouhou	tradicí	scientismu	a	přemírou	informací,	jež
přikládají	pod	oheň	naší	sebedůvěry,	aniž	by	však	přispívaly	ke	skutečnému
poznání.	Zahrnuje	také	problém	s	experty	-	tedy	škody	způsobené	důvěrou	ve
vědecky	se	tvářící	podvodníky	(bez	ohledu	na	to,	zda	se	ohánějí	rovnicemi)	či	v
obyčejné	vědce,	kteří	však	svým	metodám	důvěřují	více,	než	je	záhodno.	Jádro
věci	spočívá	v	tom,	nestat	se	krocanem	tam,	kde	na	tom	záleží;	na	pošetilém
chování	v	případech,	kde	to	nemá	žádný	praktický	efekt,	zase	tolik	nesejde.

NEJČASTĚJŠÍ	OMYLY

Rád	bych	uvedl	ve	stručnosti	některé	z	chyb	a	omylů,	které	se	při	pokusu
porozumět	sdělení	této	knihy	vyskytují	především	u	odborníků	-	amatéry	a
příležitostné	čtenáře,	mé	přátele,	postihují	překvapivě	mnohem	méně.

1)	Zaměňování	"černé	labutě"	za	logický	problém.	(Dopouštějí	se	ho	britští
intelektuálové	-	ti	z	ostatních	koutů	světa	postrádají	znalosti	analytické	filozofie
potřebné	k	tomu,	aby	takovou	chybu	učinili.)	{80}

2)	Tvrzení,	že	mapy,	jež	máme	k	dispozici,	jsou	lepší	než	nic.	(Vyslovují	je
ti,	kteří	nemají	zkušenosti	s	kartografií,	experti	na	"řízení	rizik",	a	co	je	vůbec
nejhorší,	zaměstnanci	amerického	Federálního	rezervního	systému.)	Ze	všech
chyb	je	to	ta	nejpodivnější.	Znám	jen	málo	lidí,	kteří	by	letěli	do	New	Yorku	s
pilotem,	jenž	by	se	řídil	mapou	letiště	v	Atlantě,	protože	"nic	jiného	nemá".
Kdokoliv	příčetný	by	jel	raději	autem,	vlakem	nebo	zůstal	doma.	Jakmile	se	však



vydají	do	ekonomických	končin,	všichni	dávají	v	extrémovském	prostředí
přednost	metodám	vyvinutým	pro	Průměrov,	protože	"nic	jiného	nemáme".
Přesvědčení,	že	člověk	si	má	vybrat	destinaci,	pro	kterou	je	vybaven	kvalitní
mapou,	a	nikoliv	nejprve	vyrazit	a	poté	hledat	"tu	nejlepší"	mapu,	by	naše
babičky	považovaly	za	samozřejmost,	avšak	o	nositelích	akademických	titulů	v
oboru	sociálních	věd	to	již	neplatí.

3)	Přesvědčení,	že	"černou	labuť"	musí	vnímat	jako	"černou	labuť"	všichni
pozorovatelé.	(Chyba,	které	se	dopouštějí	ti,	kteří	se	příliš	nevyznají	v
Brooklynu	a	postrádají	sociální	inteligenci	a	protřelost	nutné	k	tomu,	aby	si
uvědomili,	že	nevědomostí	nemusí	být	postiženi	všichni.)	4)	Neschopnost
porozumět	hodnotě	negativních	rad	("tohle	nedělejte"),	provázená	dopisy	na
moji	adresu	a	žádostmi	o	něco	"konstruktivního"	či	o	"další	krok".	(Postihuje
obvykle	šéfy	velkých	firem	a	ty,	kteří	by	se	jimi	jednou	rádi	stali.)	{81}

5)	Nepochopení	toho,	že	nedělat	nic	může	být	mnohem	vhodnější	než	udělat
něco	potenciálně	škodlivého.	(Trpí	jím	většina	těch,	kteří	nejsou	babičkami.)

6)	Snaha	pohodlně	moje	myšlenky	onálepkovat	(skepticismus,	"tlusté
konce",	mocninné	zákony)	a	klást	je	na	roveň	neadekvátním	badatelským
tradicím	-	či	dokonce	prohlašovat,	že	tohle	již	řeší	"modální	logika",	"fuzzy
logika"	či	cokoliv,	o	čem	dotyčný	cosi	zaslechl.	(Typická	pro	absolventy
vysokých	škol	na	obou	stranách	oceánu.)

7)	Domněnka,	že	Černá	labuť	pojednává	o	chybných	aplikacích	Gaussovy
křivky,	jež	byly	údajně	obecně	známy,	a	že	k	vyřešení	těchto	problémů	postačí,
nahradíme-li	jedno	číslo	jiným,	pocházejícím	z	mandelbrotovského	rozdělení.
(Omyl	pseudovědecké	odrůdy	profesorů	financí	s	akademickou	definitivou,
jakým	je	například	Kenneth	French.)

8)	Tvrzení,	že	"tohle	všechno	dávno	víme"	a	že	"nejde	o	nic	nového",
pronesené	během	roku	2008

a	následované	krachem	po	příchodu	krize.	(Týká	se	týchž	profesorů	jako	v
předchozím	případě;	tito	však	odešli	pracovat	na	Wall	Street	a	nyní	jsou	na
mizině.)

9)	Zaměňování	mých	myšlenek	s	popperovskou	falzifikací,	případně	snaha
jakoukoliv	z	nich	napasovat	do	předvařené,	povědomě	znějící	kategorie.
(Dopouštějí	se	ho	především	sociologové,	profesoři	politologie	z	Columbijské
univerzity	a	další,	kteří	se	snaží	být	multidisciplinárními	intelektuály	a	učí	se
módním	výrazům	z	Wikipedie.)

10)	Snaha	nakládat	s	pravděpodobností	budoucích	stavů	jako	s	měřitelnou
veličinou	na	způsob	teploty	či	sestřiny	tělesné	hmotnosti.	(Příznačná	pro	nositele
doktorského	titulu	z	MIT	či	podobné	instituce,	kteří	poté	nastoupili	do
zaměstnání	a	nyní	zabíjejí	čas	četbou	blogů.)	11)	Plýtvání	energií	na	rozlišování



mezi	ontologickou	a	epistemickou	nahodilostí	-	tedy	nahodilostí	pravou	a	tou,
jež	vyplývá	z	neúplné	informace	-	místo	zaměření	na	rozdíl	mezi	Průměrovem	a
Extrémovem,	pro	praxi	nesrovnatelně	závažnější.	(Časté	zejména	u	lidí
postrádajících	záliby,	osobní	problémy	a	lásku	a	disponujících	nadbytkem
volného	času.)

12)	Domněnka,	že	místo	"vyhněte	se	sterilním	a	výrazně	chybujícím
předpovědím"	a	"ve	čtvrtém	kvadrantu	nepoužívejte	modely"	říkám
"nepředpovídejte"	nebo	"nepoužívejte	modely".	(Postihuje	většinu
profesionálních	prognostiků.)

13)	Záměna	mého	tvrzení	"s..e	se	to	tady	a	tady"	s	tvrzením	"sem	tam	se	to
s..e".	(Dopouštějí	se	jí	mnozí	z	těch,	kdo	byli	svého	času	zvyklí	na	tučné
prémie.)	{82}

Inteligentního	a	zvídavého	amatéra	otevřeného	novým	myšlenkám	pokládám
samozřejmě	za	přítele.	Byl	jsem	příjemně	překvapen,	když	jsem	zjistil,	že
vzdělaný	laik,	který	si	četbou	rozšiřuje	obzory,	či	novinář	(nepíše-li	ovšem	pro
New	York	Times	)	dokáže	pochopit	moji	myšlenku	daleko	lépe	než	odborník.

Profesionální	čtenář,	jehož	zájem	je	méně	autentický,	čte	buď	příliš	rychle,
nebo	je	zatížen	jistými	předsudky.	Člověk,	který	čte	nikoliv	proto,	aby	uspokojil
svoji	přirozenou	zvídavost,	nýbrž	"pro	obživu"

či	aby	potvrdil	své	společenské	postavení	(například	napsáním	recenze),	má
vzhledem	k	této	zátěži	sklon	číst	rychle	a	efektivně,	pátrat	po	odborných
výrazech	a	vytvářet	si	okamžité	asociace	s	myšlenkovými	prefabrikáty.	Ideje	mé
knihy	tak	byly	záhy	vtěsnány	do	obvyklého	standardizovaného	rámce,	jako	by
moje	stanoviska	byla	pouhou	aplikací	standardního	skepticismu,	empirismu,
esencialismu,	pragmatismu,	popperovské	falzifikace,	Knightovy	nejistoty,
behaviorální	ekonomie,	mocninných	zákonů,	teorie	chaosu	a	tak	podobně.	Těmi,
kdo	mé	myšlenky	zachránili,	byli	laici,	a	patří	jim	za	to	můj	velký	dík.

Jak	jsem	již	uvedl,	zmeškaný	vlak	vás	mrzí	pouze	tehdy,	když	se	jej	snažíte
doběhnout.	Nesnažil	jsem	se	napsat	bestseller	(říkal	jsem	si,	že	jeden	už	jsem
napsal,	a	chtěl	jsem	vytvořit	něco	opravdového),	a	musel	jsem	se	tedy	vypořádat
se	záplavou	nepříjemných	vedlejších	efektů.	Jak	jsem	pozoroval,	kniha	byla	díky
svému	zařazení	mezi	bestsellery	zpočátku	chápána	jako	další	z	módních	titulů
točících	se	kolem	"nových	myšlenek",	prosycených	žurnalistickým	stylem,
vykastrovaných	zručnými	redaktor	y	a	vnucovaných	na	letištích	"přemýšlivým"
byznysmenům.	Předložit	osvíceným	nedovzdělancům,	kteří	podobné	knihy
běžně	konzumují,	cosi	skutečného	je	jako	nabídnout	člověku	zvyklému	na	Coca-
Colu	light	ročníkové	Bordeaux	a	pak	poslouchat,	co	o	něm	soudí.	Lze
předpokládat,	že	podobně	jako	u	dietní	příručky	budou	požadovat	"konkrétní
kroky"	a	"lepší	prognostické	nástroje",	a	přesně	tak	naplní	představu	o



potenciálních	obětech	"černé	labutě".	Jak	uvidíme	dále,	existuje	jisté	postižení
podobné	konfirmačnímu	zkreslení,	jehož	využívají	všemožní	podvodníci
poskytující	právě	tyto	tolik	žádané	pozitivní	kroky	(co	dělat),	jelikož	negativních
doporučení	(co	nedělat)	si	lidé	necení.	"Jak	nezkrachovat"	se	proto	nejeví	jako
plnohodnotná	rada,	přestože	vzhledem	k	tomu,	že	časem	nezkrachuje	jen	malá
část	firem,	představuje	to	nejlepší	a	nejhodnotnější,	co	poradit	lze.	(Rada	je	to
zvlášť	užitečná	ve	chvíli,	kdy	vaše	konkurenty	postihnou	problémy	a	jejich
majetek	je	možné	učinit	cílem	legální	loupežné	výpravy.){83}	Mnoho	čtenářů
(řekněme	ti,	kteří	pracují	v	oblasti	prognostiky	či	bankovnictví)	také	nechápe,	že
oním	"konkrétním	krokem"	může	být	například	zanechat	současné	profese	a
začít	se	věnovat	něčemu	etičtějšímu.	Vedle	toho,	že	tyto	módní	knihy	hrají	na
strunu	našich	mentálních	předsudků	a	sdělují	lidem	to,	co	chtějí	slyšet,	mají	také
často	velmi	odpudivý	definitivní	a	investigativní	tón,	tak	trochu	připomínající
písemné	zprávy	konzultantů,	které	se	vás	snaží	přesvědčit,	že	vám	řekly	více,
než	jste	se	skutečně	dozvěděli.	S	použitím	takzvané	Kolmogorovovy	složitosti
jsem	vymyslel	jednoduchý	test	k	ověření,	kolik	z	dané	informace	lze	odstranit,
aniž	by	sdělení	ztratilo	integritu:	vezměte	nějakou	knihu,	a	co	nejvíce	ji	zkraťte
tak,	aby	neztratila	nic	ze	zamýšleného	sdělení	a	estetického	účinku.	Můj	přítel,
romanopisec	Rolf	Dobelli	(který	bohužel	neholduje	pomalé	chůzi	a	tahá	mě	na
túry	do	Alp)	vlastní	firmu	produkující	výtahy	z	knih,	které	pak	prodává
zaneprázdněným	manažerům.	Přesvědčil	mě,	že	jeho	aktivity	mají	vznešený	cíl,
protože	téměř	všechny	knihy	z	oblasti	podnikání	a	obchodu	lze	zredukovat	na
pár	stránek,	aniž	by	tím	utrpěla	jejich	podstata	a	sdělení;	romány	a	filozofická
pojednání	ovšem	nezkomprimujete.

Filozofický	esej	tedy	představuje	začátek,	nikoliv	konec.	Další	a	další	knihy
jsou	pro	mne	pokračováním	téže	meditace,	na	rozdíl	od	autora	literatury	faktu,
který	zamíří	k	novému	a	žurnalisticky	jasně	ohraničenému	tématu.	Chci,	aby
můj	vklad	nabídl	nový	pohled	na	lidské	poznání,	pouhý	začátek	dlouhého	a
autentického	přemýšlení.	Těší	mě,	že	v	době,	kdy	píšu	tyto	řádky	a	Černá	labuť
má	za	sebou	už	pár	let	života,	se	moje	myšlenka	šíří	mezi	přemýšlivými	čtenáři,
obdobně	smýšlející	odborníky	inspiruje	k	hlubšímu	zkoumání	a	podněcuje
bádání	v	oblasti	epistemologie,	aplikované	technologie,	vzdělávání,	obrany,
operačního	výzkumu,	statistiky,	politické	teorie,	sociologie,	studia	klimatu,
lékařství,	práva,	estetiky	a	pojišťovnictví	(byť	výrazně	méně	tam,	kde	se	Černé
labuti	dostalo	téměř	okamžitého	zadostiučinění,	tedy	v	ekonomii).

Měl	jsem	štěstí,	že	k	tomu,	aby	intelektuální	obec	pochopila,	že	Černá	labuť
je	filozofický	příběh,	bylo	zapotřebí	pouze	několika	let	-	a	závažné	finanční
krize.



Jak	odčinit	vlastní	hříchy
Po	vydání	Černé	labutě	prošly	mé	myšlenky	dvěma	rozdílnými	stadii.	V

prvním	z	nich	-	protože	kniha	se	dostala	do	žebříčku	bestsellerů	téměř	všude,
kde	vyšla	-	se	mnoho	sociálních	vědců	a	finančních	praktiků	chytilo	do	pasti,
když	knihu	odmítli	na	základě	jediného	argumentu:	příliš	dobře	se	prodává,	je
čtenářsky	přístupná,	a	tudíž	nemůže	být	výrazem	originálního	a	systematického
přístupu;	jde	o	pouhou	"popularizaci",	kterou	nestojí	za	to	číst,	natož	se	k	ní
vyjadřovat.

První	změna	stavu	věcí	nastala,	když	v	několika	vědeckých	časopisech	vyšly
rovněž	mé	náročnější	matematické,	empirické	a	akademické	práce	-	celkem
dvanáct	článků,	jimiž	jsem	se	snažil	odčinit	hřích	příliš	mnoha	prodaných	knih.
{84}	Odezvy	se	však	nedočkaly.

Nezměnilo	se	to	dodnes:	předložené	myšlenky	nikdo	nevyvrátil.	Můj	článek
o	čtvrtém	kvadrantu	v	International	Journal	of	Forecasting	(který	podávám	ve
zjednodušené	formě	i	v	tomto	eseji)	poskytl	nezvratné	důkazy,	že	přinejmenším
většina	"rigorózních"	ekonomických	vědeckých	prací	využívajících	módní
statistiky	je	pouhou	bublinou	a	součástí	kolektivního	podvodu	(za	který	nenese
nikdo	přímou	odpovědnost)	a	jsou	zcela	nepoužitelné	pro	jakoukoli	formu	řízení
rizik.	V	každém	případě	se	-	navzdory	pár	pomlouvačným	kampaním	či	spíše
pokusům	o	ně	(obvykle	za	nimi	stojí	bývalí	představitelé	finančních	institucí
nebo	milovníci	Coca-Coly	light)	-	dosud	nikomu	nepodařilo	předložit	formální
(a	dokonce	ani	neformální)	vyvrácení	této	myšlenky	na	matematicko-logické	ani
empirické	bázi.

Mezitím	jsem	však	učinil	významný	pokrok,	pokud	jde	o	to,	jak	ideu
"černých	labutí"	náležitě	prezentovat.	Podobně	jako	jsem	ve	své	předchozí	knize
tvrdil	(původně	na	základě	vlastní	zkušenosti),	že	tvrzení	"sedmdesátiprocentní
pravděpodobnost	přežití"	působí	úplně	jinak	než	"třicetiprocentní
pravděpodobnost	smrti",	zjistil	jsem	rovněž,	že	sdělit	výzkumníkům	"vaše
metody	fungují	velmi	dobře	v	této	oblasti"	působí	mnohem	lépe,	než	když
řeknete	"tomuhle	nerozumíte".	Když	jsem	tedy	předložil	členům	Americké
statistické	asociace	-	publiku,	jež	mi	do	té	doby	bylo	tím	nejnepřátelštějším
davem	na	světě	-	mapu	čtyř	kvadrantů	a	řekl:	"Vaše	věda	výborně	funguje	tady	v
těchto	třech,	ale	pozor	na	ten	čtvrtý,	protože	právě	v	něm	se	rodí	‚černé	labutě',"
téměř	okamžitě	jsem	se	dočkal	souhlasu,	podpory,	nabídek	stálého	přátelství,
občerstvení	(Coca-Cola	light),	pozvání	k	přednáškám	na	statistických
konferencích,	ba	i	objetí.	Došlo	dokonce	k	tomu,	že	se	moje	práce	na	téma
čtvrtého	kvadrantu	dočkala	využití	v	několika	výzkumných	studiích.	Statistici	se
mě	snažili	přesvědčit,	že	za	zmíněné	omyly	nemohou,	neboť	je	mají	na	svědomí
badatelé	v	sociálních	vědách,	kteří	chybně	aplikují	statistické	metody	(jak	si



ukážeme	dále,	k	mému	zděšení	se	tato	informace	potvrdila	ve	formálních
experimentech,	které	jsem	provedl).

Druhá	změna	stavu	nastala	s	krizí	roku	2008.	Dostával	jsem	nadále	pozvání
k	debatám,	ale	přestal	jsem	je	přijímat,	protože	jsem	už	nedokázal	naslouchat
složitým	argumentům	a	potlačovat	přitom	úsměv	či	přímo	úšklebek.	Úsměv	byl
samozřejmě	výrazem	zadostiučinění.	Nešlo	ovšem	o	intelektuální	satisfakci,
jakou	skýtá	vítězství	v	polemice:	jak	jsem	zjistil,	představitelé	akademického
světa	(snad	s	výjimkou	skutečné	vědy	typu	fyziky)	svůj	názor	dobrovolně
nezmění.	Ne,	šlo	o	jiný	pocit:	je	těžké	soustředit	se	na	konverzaci,	zvláště
matematického	rázu,	když	jste	si	krátce	předtím	vsadili	na	zcela	opačný	obraz
světa,	než	jaký	zastává	váš	nesmlouvavý	oponent,	a	vydělali	tím	několik
stonásobků	jeho	ročního	platu.

Překročit	poušť
Po	vydání	Černé	labutě	jsem	prošel	nelehkým	psychickým	stavem,	jemuž

říkají	Francouzi	traversée	du	désert,	kdy	jste	na	cestě	k	neznámému	cíli	nebo
více	či	méně	zaslíbené	zemi	nuceni	překonat	poušť	a	s	tím	spojenou	žízeň	a
ztrátu	orientace.	Když	jsem	na	adresu	skrytých	rizik	systému	volal:	"Hoří!
Hoří!"

a	pozoroval,	jak	lidé	ignorují	obsah	a	pouze	kritizují	styl,	jako	by	chtěli	říct:
"To	‚hoří'	špatně	vyslovuješ,"	zažíval	jsem	krušné	časy.	Organizátor	konference
známé	pod	zkratkou	TED	(obludnosti,	jež	dělá	z	vědců	estrádní	baviče)	si
stěžoval,	že	styl	mé	prezentace	nesplňuje	jeho	kritéria	uhlazenosti,	a	moji
přednášku	na	téma	"černých	labutí"	a	křehkosti	nedovolil	umístit	na	internet.
Později	si	samozřejmě	nárokoval	podíl	na	mém	varování	proneseném	ještě	před
krizí	z	roku	2008.	{85}

Většina	předložených	argumentů	se	nesla	v	duchu	ujištění,	že	"dnes	je	jiná
doba",	a	poukazovala	na	"velké	utlumení"	(Great	Moderation),	pojem,	který
zpopularizoval	jistý	Ben	Bernanke	(v	době,	kdy	píšu	tyto	řádky,	působící	ve
funkci	předsedy	Federálního	rezervního	systému),	který	nepochopil,	že	do
Extrémova	se	přesouváme	prostřednictvím	poklesu	v	každodenní	volatilitě,	a
strčil	tak	hlavu	do	stejné	oprátky	jako	krocan	přede	Dnem	díkůvzdání.

Na	moji	kritiku	modelů	reagovali	sociální	vědci	tvrzením,	že	o	jejich
nespolehlivosti	vědí,	a	poukazem	na	úsloví,	že	"všechny	modely	jsou	špatné,	ale
některé	jsou	užitečné"	-	aniž	by	jim	došlo,	že	skutečný	problém	spočívá	v	tom,
že	některé	jsou	škodlivé.	Velmi	škodlivé.	Jak	by	řekl	Tlustý	Tony:	"Jsou	to	jen
kecy."	S	Markem	Spitznagelem	jsme	se	tedy	vrátili	k	našemu	podnikání,	jež
spočívalo	ve	zvyšování	odolnosti	našich	klientů	vůči	"černým	labutím"
prostřednictvím	aplikace	strategie	činky	popsané	v	jedenácté	kapitole.	Byli	jsme



přesvědčeni,	že	systém	se	pod	tíhou	skrytých	rizik	zhroutí	-	a	že	taková	událost
bude	"bílou	labutí".	Začala	jako	šedivá,	ale	s	tím,	jak	systém	hromadil	rizika,	se
stávala	čím	dál	bělejší.	Čím	déle	bychom	na	ni	čekali,	tím	závažnější	by	byla.
Kolaps	nakonec	přišel	přibližně	rok	a	půl	po	vydání	této	knihy.	Čekali	jsme	na
něj	a	již	delší	dobu	sázeli	na	propad	bankovního	systému	(a	své	klienty	chránili
zvyšováním	jejich	odolnosti),	avšak	to,	jak	byla	tato	"černá	labuť"	přijata	-	spolu
s	absencí	věcné	opozice	-,	nám	ve	věci	potřeby	další	ochrany	přidělalo	ještě	více
starostí.

Podobně	jako	Antaios,	který	při	ztrátě	kontaktu	se	zemí	přišel	o	veškerou
sílu,	jsem	spíše	než	po	tom,	abych	vítězil	v	debatách	a	přesvědčoval	okolí	o
platnosti	svých	názorů	(většinu	lidí	lze	přesvědčit	jen	o	tom,	co	už	vědí),	toužil
po	spojení	s	reálným	světem,	s	něčím	opravdovým	a	prakticky	aplikovaným.

Nasazovat	krk	v	praxi	a	prostřednictvím	tradingu	aplikovat	své	myšlenky	i	v
mém	vlastním	životě	mělo	terapeutický	efekt	i	bez	zadostiučinění,	jež	jsem
zažíval;	sílu	k	tomu,	nestarat	se	o	reakce	okolí,	mi	dodal	už	jen	obchodní	úspěch
mých	knih.	Pár	měsíců	před	propuknutím	krize	mě	na	jednom	večírku	napadl
harvardský	psycholog,	který	si	patrně	-	navzdory	tomu,	že	byl	teorií
pravděpodobnosti	zcela	nepolíben	-	předsevzal	vyhlásit	vůči	mně	i	mé	knize	cosi
jako	vendettu.	(Ti,	jejichž	výtvory	konkurují	v	knihkupectvích	tomu	vašemu,
bývají	nejzuřivějšími	a	nejzahořklejšími	protivníky.)	Měl	jsem	vsazeno,	a	mohl
jsem	se	mu	tedy	vysmát	-	či	s	ním	vzhledem	k	jeho	rozrušení	dokonce	i	trochu
soucítit.	Zajímalo	by	mě,	jaký	vliv	by	obdobná	událost	měla	na	psychický	stav
autora,	který	by	byl	po	všech	stránkách	stejný	jako	já	-	až	na	to,	že	by
neobchodoval	a	neriskoval.	Přejdete-li	od	slov	k	činům,	ať	už	úspěšně	či	nikoliv,
jste	vůči	názoru	ostatních	lidí	odolnější	a	netečnější,	svobodnější	a	autentičtější.

Ze	všech	podobných	debat	jsem	si	nakonec	přece	jen	něco	odnesl:	doklad,	že
"černé	labutě"	způsobují	z	velké	míry	lidé	užívající	nástroje,	jež	dalece
překračují	jejich	obzory,	a	nabývající	na	základě	falešných	výsledků	nemístné
sebedůvěry.	K	mému	údivu	nad	tím,	proč	se	lidé	uchylují	k	průměrovským
prostředkům	mimo	oblast	jejich	možné	aplikace	a	věří	v	jejich	správnost,	se
přidalo	tušení	mnohem	tíživějšího	problému:	téměř	nikdo	z	těch,	kdo	se
statistickými	metodami	profesionálně	pracují,	neví,	o	čem	mluví.	Potvrdilo	se
poté,	co	jsem	se	v	debatách	setkal	s	řadou	"předních"	odborníků,	z	nichž
minimálně	čtyři	byli	nositeli	Nobelovy	ceny	za	ekonomii.	Nelžu.	Daný	problém
byl	přitom	měřitelný	a	bez	jakýchkoliv	potíží	jej	bylo	možné	podrobit	testům.
"Kvanti",	akademici	i	studenti	používali	metodu	"směrodatné	odchylky"	a	ve
svých	článcích	se	na	ni	opakovaně	odvolávali,	zároveň	jim	však	nedocházelo,	co
znamená,	a	nebylo	tedy	těžké	je	vyhodit	ze	sedla	elementárními	dotazy	na
skutečný,	nematematický	smysl	čísel,	s	nimiž	pracovali.	Skutečně	k	tomu	došlo:



společně	s	Danem	Goldsteinem	jsme	s	těmito	odborníky,	kteří	užívají
pravděpodobnostní	nástroje,	provedli	sérii	pokusů	a	dočkali	se	šoku,	když	až
devadesát	sedm	procent	z	nich	selhalo	u	základních	otázek.{86}	Emre	Soyer	a
Robin	Hogarth	pak	na	naše	testy	navázali	v	oblasti	nechutné	disciplíny	jménem
ekonometrie	(jež	by	při	aplikaci	jakýchkoliv	přísnějších	vědeckých	měřítek
nemohla	vůbec	existovat),	a	podobně	jako	my	došli	k	poznatku,	že	většina	vědců
nerozumí	nástrojům,	které	používají.

Když	jsem	se	takto	vyrovnal	s	recepcí	mé	knihy,	je	čas	pustit	se	na
analytičtější	půdu.

IV.	ASPERGERŮV	SYNDROM	A
ONTOLOGICKÁ	"ČERNÁ	LABUŤ"

Jsou	školometi	vůči	"černým	labutím"	méně	vnímaví?	-	Sociální	dovednosti	v
Extrémově	-	O	nesmrtelnosti	doktora	Greenspana

Pojednává-li	Černá	labuť	o	epistemických	omezeních,	je	patrné,	že	tu	nejde
o	objektivně	definovaný	jev,	jakým	je	například	déšť	či	autonehoda,	ale	o	něco,
co	neočekával	specifický	pozorovatel.

Proto	mě	udivilo,	když	tolik	jinak	inteligentních	lidí	vyslovilo	názor,	že
události	typu	první	světové	války	nebo	11.	září	2001	"černými	labutěmi"	nejsou
vzhledem	k	tomu,	že	existovali	lidé,	kteří	je	předvídali.	Pro	ty,	kteří	při
teroristickém	útoku	11.	září	zahynuli,	to	samozřejmě	"černá	labuť"	byla;	jinak	by
se	danému	riziku	nebyli	vystavili.	Z	pohledu	teroristů,	kteří	tento	útok
naplánovali	a	provedli,	však	rozhodně	nikoliv.	Nemálo	času	mimo	posilovnu
jsem	strávil	opakováním,	že	co	představuje	"černou	labuť"	pro	krocana,	není
"černou	labutí"	pro	řezníka.

Totéž	platí	i	pro	krizi	z	roku	2008,	která	bezesporu	byla	"černou	labutí"	pro
téměř	všechny	ekonomy,	novináře	a	finančníky	na	této	planetě	(jak	se	dalo
očekávat,	včetně	Roberta	Mertona	a	Myrona	Scholese,	"krocanů"	ze	sedmnácté
kapitoly),	zcela	určitě	ale	ne	pro	autora	této	knihy.	(Mimochodem,	jak	se	velmi
často	stává,	téměř	nikdo	z	hrstky	těch,	kdo	tuto	událost	předvídali,
nepředpověděl	její	rozsah.	Jak	uvidíme,	díky	atypičnosti	extrémovských	událostí
nespočívá	"černá	labuť"	jen	v	tom,	že	jistá	událost	nastane,	ale	také	v	její
hloubce	a	následcích.)

ASPERGEROVSKÁ	PRAVDĚPODOBNOST



Kromě	toho,	že	tato	představa	objektivní	"černé	labutě",	jež	by	byla	pro
všechny	pozorovatele	stejná,	se	naprosto	míjí	s	podstatou	věci,	zdá	se	rovněž
nebezpečně	spjatá	s	nedostatečně	vyvinutou	schopností	zvanou	teorie	mysli.
Někteří	jinak	inteligentní	lidé	mohou	zaostávat	ve	schopnosti	přisoudit	druhým
vědomosti,	které	se	mohou	lišit	od	jejich	vlastních.	Podle	odborníků,	kteří	se
tímto	problémem	zabývají,	jde	často	o	osoby	zaměstnané	v	technických
profesích	nebo	na	katedrách	fyziky.	Jednu	z	nich	-	dr.	Johna	-	jsme	si	představili
v	deváté	kapitole.

Zda	má	dítě	nedostatečně	vyvinutou	teorii	mysli,	si	můžete	ověřit	pomocí
varianty	"úlohy	nepravdivého	přesvědčení".	Testu	se	účastní	dvě	děti.	Jedno	z
nich	vloží	pod	postel	hračku	a	odejde	z	místnosti.	Druhé	dítě	-	které	je
předmětem	testu	-	během	nepřítomnosti	prvního	hračku	přemístí	do	krabice,
načež	má	odpovědět	na	otázku:	Až	se	první	dítě	vrátí	do	místnosti,	kde	bude
hračku	hledat?	Děti	mladší	než	přibližně	čtyři	roky	uvedou,	že	v	krabici,	zatímco
ty	starší	správně	usoudí,	že	pod	postelí.

Právě	v	tomto	věku	si	totiž	obvykle	začínají	uvědomovat,	že	informace,
kterou	disponují,	nemusí	být	dostupná	jiným,	a	ti	tak	mohou	zastávat	odlišné
názory.	Test	pomáhá	rovněž	odhalit	lehčí	formy	autismu:	nehledě	na	míru	jejich
inteligence	může	být	pro	mnohé	obtížné	vcítit	se	do	kůže	druhých	a	představit	si
svět	na	základě	informací,	jež	mají	k	dispozici.	Tento	stav,	kdy	dotyčný	při	jinak
normálním	chování	trpí	mírnou	formou	autismu,	je	označován	jako	Aspergerův
syndrom.

Psycholog	Simon	Baron-Cohen	provedl	podrobný	výzkum,	při	němž
rozlišoval	mezi	dvěma	extrémními	póly	lidského	temperamentu	s	ohledem	na
dvě	dovednosti:	schopnost	systematizace	a	schopnost	empatie	a	porozumění
ostatním.	Podle	výsledků,	k	nimž	došel,	trpí	ryzí	systematizátoři	nedostatkem
teorie	mysli;	táhne	je	to	k	technickým	povoláním	(a	pokud	v	nich	selžou,
řekněme	k	matematické	ekonomii);	empatická	mysl	pak	bude	tíhnout	k	aktivitám
sociálnějšího	(či	literárnějšího)	typu.	Tlustý	Tony	bude	pochopitelně	patřit	do
druhé	skupiny.	V	první	z	kategorií	mají	nadměrné	zastoupení	muži,	druhému
extrému	naopak	dominují	ženy.

Povšimněme	si	nepříliš	překvapivé,	ale	velmi	podstatné	skutečnosti,	totiž	že
lidé	s	Aspergerovým	syndromem	mívají	velkou	nechuť	k	mnohoznačnosti.

Jak	výzkum	ukazuje,	v	systematické,	vůči	"černým	labutím"	slepé	kategorii
jsou	nadměrně	zastoupeni	také	akademikové;	jsou	to	ti,	které	jsem	v	sedmnácté
kapitole	označil	za	blázny	podle	definice	Johna	Locka.	Tento	druh	slepoty	či
bláhovosti	nebyl	dosud	prověřen	žádným	přímým	testem,	nepočítám-li	výpočet,
který	jsme	provedli	v	roce	1998	s	Georgem	Martinem	a	v	němž	jsme	doložili,	že
všichni	profesoři	financí	a	kvantitativní	ekonomie	z	prestižních	univerzit,	kteří



se	účastnili	obchodování	v	hedgeových	fondech	a	jejichž	činnost	jsme	dokázali
vystopovat,	sázeli	na	to,	že	"černá	labuť"

nenastane,	a	vystavili	se	tak	riziku	masivní	ztráty.	Daná	preference	přitom
nebyla	náhodná,	protože	ve	zbytku	populace	tutéž	strategii	preferovala	jen
třetina	až	polovina	lidí.	Nejznámějšími	z	těchto	akademiků	byli	již	zmínění	a
Nobelovou	cenou	ověnčení	Myron	Scholes	a	Robert	Merton,	které	Bůh	stvořil
patrně	proto,	abych	mohl	fenomén	slepoty	vůči	"černým	labutím"	názorně
demonstrovat.	{87}	Všichni	zmínění	profesoři	se	během	krize	dostali	do
problémů,	o	nichž	byla	řeč	v	sedmnácté	kapitole	a	které	položily	Mertonovu	a
Scholesovu	firmu	Long-Term	Capital	Management.	Povšimněme	si,	že	titíž	lidé,
kteří	se	pozastavují	nad	diskusemi	o	Aspergerově	syndromu	jako	stavu,	který	je
neslučitelný	s	podstupováním	rizika	a	s	analýzou	neexplicitních	rizik	ležících
mimo	modely,	by	se	jistě	stavěli	proti	tomu,	abychom	zrakově	silně	postižené
osoby	zaměstnávali	jako	řidiče	školních	autobusů.	Chci	tím	říct	jen	to,	že	tak
jako	čtu	Miltona,	Homéra,	Borgese	či	Tahá	Husajna	(kteří	byli	slepí),	ale	po
marseillské	dálnici	bych	se	jimi	vozit	raději	nenechal,	používám	i	nástroje
sestrojené	techniky,	ale	byl	bych	raději,	kdyby	společenská	rozhodnutí	obnášející
jistá	rizika	činili	lidé,	kteří	nejsou	vůči	těmto	rizikům	slepí.

NÁVRAT	SLEPOTY	VŮČI	BUDOUCNOSTI

Připomeňme	si	nyní	stav,	který	jsme	si	popsali	ve	dvanácté	kapitole,	tedy
chybně	provedený	přechod	z	minulosti	k	budoucnosti,	postižení	podobné
autismu,	při	němž	si	dotyčný	neuvědomí	vztahy	skryté	za	prvotní	strukturou	-	k
tomu,	aby	si	promítl	spojitost	mezi	minulostí	a	budoucností,	nepoužije	vztah
mezi	dřívější	a	následující	minulostí.	Jistý	Alan	Greenspan,	bývalý	předseda
Federálního	rezervního	systému,	při	slyšení	v	Kongresu	uvedl,	že	bankovní
krizi,	kterou	on	a	jeho	nástupce	Ben	Bernanke	pomohli	přivést	na	svět,	nebylo
možné	předvídat,	protože	k	ní	"nikdy	předtím	nedošlo".

Ani	jediný	z	kongresmanů	bohužel	neměl	tolik	rozumu,	aby	opáčil:	"Pane
Greenspane,	vy	jste	také	nikdy	předtím	nezemřel,	přestože	jste	tu	už	celých
osmdesát	let;	znamená	to	snad,	že	jste	nesmrtelný?"

Stejný	argument	použil	i	Robert	Rubin,	bankster,	jehož	jsem	honil	ve	druhé
části	tohoto	dodatku,	přestože	napsal	o	neurčitosti	celou	knihu	(kterou	ironií
osudu	vydal	nakladatel	Černé	labutě	a	dokonce	na	ní	pracoval	stejný	redakční
tým).	{88}

Jak	jsem	zjistil	(tou	dobou	už	mě	to	nepřekvapovalo),	nikdo	neověřoval,	zda
lze	v	oblasti	ekonomie	na	základě	minulých	velkých	odchylek	předpovědět	ty



budoucí	-	jinými	slovy,	zda	mají	tyto	odchylky	předchůdce.	Je	to	jeden	z
elementárních	testů,	jež	v	tomto	oboru	chybějí,	tak	základních,	jako	když
kontrolujeme,	zda	pacient	dýchá	nebo	jestli	jsme	náležitě	zašroubovali	žárovku,
nicméně	podle	všeho	se	ho	nikdo	nepokusil	provést.	K	tomu,	abychom	došli	k
závěru,	že	převratné	události	předchůdce	postrádají,	se	přitom	stačí	zamyslet:
neměla	jej	první	světová	válka	ani	propad	trhu	z	roku	1987,	kdy	během	jediného
dne	došlo	k	poklesu	o	téměř	třiadvacet	procent	a	na	který	zjevně	nešlo	usuzovat
na	základě	dosud	nejhoršího	precedentu	(kdy	trh	klesl	za	den	o	deset	procent).
Totéž	samozřejmě	platí	pro	téměř	všechny	události	stejného	druhu.	Z	mých
vlastních	výsledků	vyplývá,	že	obvyklé	události	z	obvyklých	událostí
předpovědět	lze,	zatímco	ty	extrémní	-	jejichž	drtivý	dopad	vyplývá	možná
právě	z	toho,	že	je	neočekáváme	-	nepředpovíme	na	základě	minulých
zkušeností	téměř	nikdy.

Udivuje	mě,	že	tento	poznatek	není	lidem	zřejmý.	Za	přímo	šokující	pak
pokládám	skutečnost,	že	"zátěžové	testy"	provádějí	příslušní	odborníci	tak,	že
jako	kotvu	k	projekci	nejhorší	možné	budoucí	odchylky	použijí	největší
odchylku	z	minulosti,	aniž	by	je	napadlo,	že	kdyby	tutéž	metodu	aplikovali	den
předtím,	než	k	této	nejhorší	minulé	odchylce	došlo,	při	její	projekci	by	zcela
selhali.	{89}

Těchto	omylů	se	přitom	dopouštějí	lidé,	kteří	jsou	nositeli	doktorských	či
profesorských	titulů	v	oblasti	ekonomie	-	jeden	dokonce	(alespoň	v	době,	kdy
píšu	tento	esej)	předsedá	Fedu.	Je	možné,	že	tituly	před	jménem	i	za	ním	zaslepí
člověka	natolik,	že	k	těmto	elementárním	závěrům	není	schopen	dospět?

Římský	básník	Lucretius,	který	ekonomii	nestudoval,	napsal,	že	největší
objekt,	s	jakým	se	lidé	v	životě	setkali,	pokládají	za	největší	vůbec:	et	omnia	de
genere	omni	/	Maxima	quae	vivit	quisque,	haec	ingentia	fingit.

PRAVDĚPODOBNOST	MUSÍ	BÝT	SUBJEKTIVNÍ	{90}

Tím	vzniká	problém,	který	stojí	za	to	prozkoumat	podrobněji.	To,	že	si
mnozí	badatelé	okamžitě	neuvědomí,	že	"černá	labuť"	odráží	neúplnou	mapu
světa,	nebo	že	jiní	musí	tuto	subjektivní	kvalitu	zdůrazňovat	(například	Jochen
Runde	napsal	o	myšlence	"černých	labutí"	podnětný	esej,	ale	cítil	potřebu
neustále	zdůrazňovat	jejich	subjektivní	aspekt),	nás	přivádí	k	historickému
problému	samotné	definice	pravděpodobnosti.	Z	historického	pohledu	existuje	k
filozofii	pravděpodobnosti	mnoho	různých	přístupů,	žádný	však	nepočítal	s
představou	dvou	osob	s	rozdílným	chápáním	světa,	jež	bude	vyjádřeno
prostřednictvím	odlišné	pravděpodobnosti.	Vědcům	nějaký	čas	trvalo,	než	přijali



neaspergerovské	pojetí,	podle	něhož	si	mohou	různí	lidé	zachovat	racionální
pohled	a	zároveň	přisuzovat	různým	budoucím	stavům	světa	různou
pravděpodobnost,	označovanou	jako	"pravděpodobnost	subjektivní".

V	roce	1925	ji	formuloval	Frank	Plumpton	Ramsey,	roku	1937	pak	Bruno	de
Finetti.	Oba	tito	intelektuální	velikáni	přišli	s	tím,	že	pravděpodobnost	lze
vyjádřit	jako	kvantifikovaný	stupeň	přesvědčení	(dané	události	přidělíte	hodnotu
mezi	0	až	1	podle	toho,	jak	silně	jste	přesvědčeni,	že	nastane),	subjektivní	pro
různé	pozorovatele,	kteří	jej	za	určitých	omezení	vyjadřují	libovolnou	racionální
formou.	Tato	omezení	v	konzistenci	rozhodování	jsou	zjevná:	nemůžete
současně	sázet	na	to,	že	existuje	šedesátiprocentní	šance,	že	bude	zítra	sněžit,	a
padesátiprocentní,	že	nebude.	Nelze	porušit	takzvaná	omezení	neregulérní	sázky
(Dutch	book	constraint),	to	znamená	být	při	vyjadřování	pravděpodobností
nekonzistentní,	například	chovat	se	tak,	jako	by	pravděpodobnost	vzájemně
neslučitelných	eventualit	mohla	v	součtu	přesahovat	hodnotu	sto	procent.

Mezi	skutečnou	nahodilostí	(dejme	tomu	kdyby	házel	kostkou	Bůh)	a
nahodilostí,	která	vyplývá	z	epistemických	omezení,	tedy	z	nedostatečných
vědomostí,	existuje	ještě	další	rozdíl.	Takzvaná	ontologická	neurčitost,	v
protikladu	k	neurčitosti	epistemické,	je	druhem	nahodilosti,	v	němž	není
budoucnost	implikována	minulostí	(a	dokonce	ani	ničím	jiným).	Vzniká	neustále
díky	komplexitě	našeho	jednání,	a	proto	je	daleko	zásadnější	než	neurčitost
epistemická,	vyplývající	z	nedokonalého	poznání.

To	znamená,	že	v	takzvaných	"neergodických"	systémech	-	v	protikladu	k
systémům	"ergodickým"	-	neexistuje	nic	jako	běh	na	dlouhou	trať.	V
ergodických	systémech	není	pravděpodobnost	toho,	co	se	může	stát	v	dlouhém
časovém	úseku,	nijak	zasažena	událostmi,	jež	mohou	nastat	dejme	tomu	během
příštího	roku.	Absolvuje-li	někdo	v	kasinu	jen	jednu	partii	rulety,	může
zbohatnout,	ale	pokračuje-li	v	hraní,	nakonec	prodělá,	protože	kasino	je	nad	ním
ve	výhodě.	Je-li	někdo	méně	schopný,	nakonec	selže.

Ergodické	systémy	jsou	tedy	v	průměru	invariantní	vůči	cestám,	jimiž	se	v
mezidobí	ubírají	-	badatelé	tomu	říkají	nezávislost	na	zvolené	cestě.	Systémy
neergodické	však	žádné	skutečné	dlouhodobé	vlastnosti	nemají	-	jsou	náchylné	k
závislosti	na	zvolené	(či	nezvolené)	cestě.

Rozlišovat	mezi	ontologickou	a	epistemickou	neurčitostí	je	sice	z
filozofického	hlediska	důležité,	ale	v	reálném	světě	naprosto	irelevantní.	V	praxi
epistemickou	neurčitost	jen	těžko	odlišíme	od	fundamentálnější	neurčitosti
ontologické.	Jde	o	případ	"rozlišování	bez	rozdílu",	které	může	být	(na	rozdíl	od
výše	zmíněných	případů)	zavádějící,	protože	odvádí	pozornost	od	skutečných
problémů:	místo	humbuku,	který	se	kolem	něj	často	dělá,	by	bylo	užitečnější
zaměřit	se	na	epistemická	omezení.



Připomeňme	si,	že	zdroje	skepse	jsou	omezené	a	v	případě	potřeby	by	nám
měly	být	k	dispozici.

V	praxi	nic	takového	jako	"dlouhodobé	hledisko"	neexistuje;	důležité	je	to,
co	se	děje	v	mezidobí.

Problém	s	"dlouhodobým	hlediskem",	v	matematické	podobě	zvaným
asymptotická	vlastnost	(tedy	to,	co	nastane,	prodloužíte-li	něco	do	nekonečna),
spočívá	v	tom,	že	nás	tato	myšlenka	obvykle	zaslepí	vůči	tomu,	co	nastává	před
tímto	vzdáleným	bodem,	což	později	rozeberu	podrobněji	pod	názvem
preasymptota.	Různé	funkce	mají	různé	preasymptoty	v	závislosti	na	tom,	jak
rychle	konvergují	k	dané	asymptotě.	Jak	však	stále	dokola	opakuji	studentům,
život	se	neodehrává	v	žádném	platónském	"dlouhodobém	výhledu",	ale	v
preasymptotě,	a	některé	vlastnosti,	které	se	v	ní	(či	ve	výhledu	krátkodobém)
objevují,	se	mohou	markantně	odchylovat	od	těch,	jež	platí	dlouhodobě.	Teorie
je	tak	i	v	případě,	že	platí,	konfrontována	s	realitou	kratších	časových	úseků,
která	je	strukturně	bohatší.	Jen	málokdo	si	uvědomuje,	že	obecně	vzato	nic
takového	jako	dosažitelné	dlouhodobé	hledisko	neexistuje	-	jde	jen	o
matematickou	konstrukci	k	řešení	rovnic;	k	tomu,	abychom	u	komplexních
systémů	mohli	cosi	jako	dlouhodobé	hledisko	předpokládat,	musíme	vycházet	z
toho,	že	se	v	budoucnu	neobjeví	nic	nového.

Dodejme	ještě,	že	můžete	mít	sice	dokonalý	model	světa,	zbavený	jakékoliv
neurčitosti	v	reprezentaci	reality,	ale	také	malou	nepřesnost	u	jednoho	z
vstupních	parametrů.	Vzpomeňte	si	na	Lorenzův	efekt	motýlích	křídel	z
jedenácté	kapitoly	-	i	neobyčejně	malá	neurčitost	na	úrovni	nejnepatrnějšího
parametru	se	může	díky	nelinearitám	proměnit	v	obrovský	rozptyl	na	výstupu
modelu.	Takovými	nelinearitami	trpí	například	modely	klimatu,	a	tak	i	v	případě,
že	bychom	znali	správný	model	(který	samozřejmě	neznáme),	může	malá	změna
jediného	parametru,	takzvaná	kalibrace,	naprosto	převrátit	závěry,	jež	z	modelu
plynou.

K	preasymptotám	se	ještě	vrátíme,	až	budeme	rozebírat	rozdíly	mezi
odlišnými	třídami	pravděpodobnostních	rozdělení.	Pro	tuto	chvíli	se	spokojím	s
konstatováním,	že	nejedno	z	těchto	filozofických	a	matematických	rozlišování
nese	známky	jakéhosi	přepjatého,	harvardsko-sovětského	stylu	a	nestojí	nohama
na	zemi,	neboť	místo	aby	jeho	autor	vycházel	z	reality	a	hledal	pro	ni	vyhovující
rámec,	začíná	u	modelu,	který	pak	na	realitu	napasuje	a	začne	kategorizovat.

Pravděpodobnost	na	teploměru
Toto	v	praxi	chybně	užívané	rozlišení	nám	připomene	další	vadné	dělení,	o

němž	už	byla	řeč:	třídění	neurčitosti	na	to,	čemu	ekonomové	říkají	Knightovo
riziko	(které	lze	spočítat)	a	Knightovu	nejistotu	(již	spočítat	nelze).	Taková



kategorizace	předpokládá,	že	některé	věci	lze	spočítat,	zatímco	ve	skutečnosti	je
vše	více	či	méně	nespočitatelné	(zvláště	pak	mimořádné	události).	Kdo	se
domnívá,	že	pravděpodobnost	budoucích	událostí	lze	"změřit"	stejným
způsobem	jako	teplotu,	nemůže	být	duševně	zcela	v	pořádku.

V	následující	části	si	ukážeme,	že	jsou-li	pravděpodobnosti	malé,	jsou	i	hůře
spočitatelné,	a	hrají-li	s	nimi	spojené	výstupy	důležitou	roli,	dost	na	tomto	faktu
záleží.

Další	nedostatek,	na	který	je	třeba	poukázat,	se	týká	podivně	nerealistické	a
nerigorózní	výzkumné	metody	v	oblasti	sociálních	věd	zvané	"racionální
očekávání",	jež	tvrdí,	že	dostanou-li	pozorovatelé	stejná	data,	racionálně	se
sejdou	i	u	stejných	úsudků	-	a	to	i	v	případě,	že	se	jejich	původní	hypotézy
výrazně	lišily	(má	se	tak	dít	prostřednictvím	aktualizačního	mechanismu
jménem	bayesovská	dedukce).

Proč	je	nerigorózní?	Stačí	totiž	jen	krátká	kontrola,	aby	člověk	seznal,	že	v
praxi	se	lidé	u	stejných	úsudků	nescházejí.	Jak	jsme	si	ukázali	v	šesté	kapitole,
zčásti	za	to	mohou	psychologická	zkreslení	typu	toho	konfirmačního,	jež	vedou
k	odchylkám	v	interpretaci	dat.	Pro	skutečnost,	že	se	lidé	v	názoru	neshodnou,
však	existuje	i	matematický	důvod:	používáte-li	vy	extrémovské	rozdělení
pravděpodobnosti	a	já	rozdělení	z	Průměrova	(případně	extrémovské	rozdělení
jiného	typu),	naše	názory	se	nikdy	neprotnou	už	jen	proto,	že	předpokládáte-li
extrémovské	podmínky,	neaktualizujete	(či	neměníte	názor)	tak	rychle.

Předpokládáte-li	podmínky	spadající	do	Průměrova	a	nesetkáte	se	s	žádnou
"černou	labutí",	můžete	její	existenci	nakonec	vyloučit.	Domníváte-li	se	však,	že
jsme	v	Extrémově,	tento	závěr	neplatí.

Shrňme	tedy:	předpokládat,	že	"nahodilost"	není	epistemická	a	subjektivní,
případně	dělat	velký	humbuk	kolem	rozlišování	mezi	nahodilostí	"ontologickou"
a	"epistemickou"	implikuje	jistý	vědecký	autismus	a	touhu	po	systematizaci
spolu	se	zásadním	nepochopením	nahodilosti	samotné.	Odráží	to	víru	ve
vševědoucího	pozorovatele,	který	dokáže	pravděpodobnost	realisticky	spočítat,
aniž	by	porušil	požadavek	konzistentnosti.	"Nahodilostí"	je	pak	to,	co	zbude,
případně	cosi	s	odlišným	označením,	co	vyvstává	z	aleatorních	sil,	které	nelze
prostřednictvím	poznání	a	analýzy	redukovat.	Stálo	by	za	průzkum,	co	vede
dospělé	jedince	k	tomu,	aby	tyto	nabubřelé	harvardsko-sovětské	metody	brali
vážně	a	dokonce	na	jejich	základě	ve	Washingtonu,	navzdory	dosavadním
praktickým	zkušenostem,	utvářeli	politiku	-	tedy	vedle	toho,	že	budoucím
studentům	historie	poskytnou	pobavení	a	možnost	diagnostikovat	nové
psychické	poruchy.	Jiná	otázka,	která	se	nabízí,	zní:	proč	implicitně	tíhneme	k
předpokladu,	že	různí	lidé	prožívají	tytéž	události	stejně?	A	jak	je	možné,	že
představu	"objektivní"	pravděpodobnosti	vůbec	bereme	vážně?



Po	tomto	exkurzu	do	oblasti	psychologie	vnímání	dynamiky	času	a	událostí
se	přesuňme	k	ústřednímu	bodu	našeho	programu,	tedy	k	tomu,	co	jsem	poněkud
opovážlivě	nazval	nejužitečnějším	filozofickým	problémem.	Neříká	se	mi	to
příliš	lehce.

V.	(MOŽNÁ)	NEJUŽITEČNĚJŠÍ	PROBLÉM	V
DĚJINÁCH	MODERNÍ	FILOZOFIE

Být	malý	nemusí	být	výhra	-	Kde	hledat	prachárnu	-	Předpovídejte	a
zanikejte	-	O	školních	autobusech	a	chytrých	učebnicích

Řeknu	to	neomaleně.	Z	pohledu	nás	praktiků	žijících	v	reálném	světě	byla
většina	epistemologie	a	teorie	rozhodování	před	vydáním	Černé	labutě	(a	s	ní
spojených	odborných	článků)	jen	neškodnou	intelektuální	hrou.	Téměř	celé
dějiny	myšlení	se	týkají	toho,	co	známe	nebo	co	si	myslíme,	že	známe.	Černá
labuť	představuje	úplně	první	pokus	(alespoň	já	o	jiném	nevím)	o	načrtnutí	mapy
území,	kde	nás	to,	co	neznáme,	může	bolestně	zasáhnout,	pokus	stanovit	pro
křehkost	poznání	systematické	limity	-	a	přesně	lokalizovat,	kde	už	se	podle
těchto	map	nelze	řídit.

Abych	odpověděl	na	nejčastější	kritiku	ze	strany	ekonomů	a	(dnes
zkrachovalých)	bankéřů,	které	jsem	zmínil	ve	třetí	části:	netvrdím,	že	se	to
"občas	s..e",	ale	že	"se	to	s..e	ve	čtvrtém	kvadrantu",	a	plést	si	tyto	dva	rozdílné
výroky	je	jako	plést	si	opatrnost	a	paranoiu.

Budu	ještě	důraznější:	zatímco	limity,	jako	jsou	ty	připisované	Gödelovi,
mají	z	filozofického	hlediska	mimořádný	dopad,	ale	moc	toho	s	nimi	neuděláme,
věřím,	že	mnou	ukázaná	omezení	statistického	a	empirického	poznání	jsou
značně	(ne-li	životně)	důležitá,	a	pokud	jde	o	možná	řešení,	lze	toho	udělat
poměrně	dost	-	prostřednictvím	kategorizace	rozhodnutí	podle	závažnosti
potenciálních	chyb	v	odhadu	pravděpodobnosti	a	jejich	možných	následků	(jimiž
tuto	pravděpodobnost	násobíme).	Tuto	kategorizaci	můžeme	využít	například	k
vybudování	bezpečnější	společnosti	-	posílení	odolnosti	toho,	co	leží	ve	čtvrtém
kvadrantu.

ŽIVOT	VE	DVOU	ROZMĚRECH

Nalézt	vlastní	místo	na	hranici	mezi	skepsí	a	lehkověrností,	čili	to,	jak	věřit	a
jak	nevěřit,	je	tíživým	problémem	dějin	lidského	myšlení.	Vztahuje	se	i	na	to,
jak	se	na	základě	těchto	přesvědčení	rozhodovat,	protože	přesvědčení	zbavené
rozhodnutí,	jež	by	z	něj	vyplývala,	působí	poněkud	sterilně.	Neřešíme	tedy



epistemologický	problém	(tj.	co	je	pravdivé	nebo	nepravdivé),	nýbrž	otázku
rozhodování,	jednání	a	závazku.

Je	nabíledni,	že	v	reálném	světě	se	nelze	pohybovat	v	situaci,	kdy
pochybujeme	o	všem,	co	nás	obklopuje;	stejně	tak	není	možné	věřit	všemu	a
přežít.	Filozofické	uchopení	tohoto	problému	však	bylo	velmi	neúplné	a	za
dlouhá	staletí	příliš	nepokročilo.	Jisté	filozofické	školy,	například	karteziáni	či
nějakých	osmnáct	století	před	nimi	akademičtí	skeptici,	začaly	jasně
deklarovaným	vyvrácením	všeho,	co	jim	předcházelo;	některé	ještě	radikálnější
proudy,	například	škola	pyrrhónských	skeptiků,	zašly	tak	daleko,	že	odmítly	jako
příliš	dogmatický	i	samotný	skepticismus.	Jiné	školy,	kupříkladu	středověká
scholastika	či	moderní	pragmatismus,	vycházejí	z	pevně	daných	přesvědčení.
Zatímco	středověcí	filozofové	se	v	tomto	bodě	aristotelsky	zastavili,	raní
pragmatikové,	mezi	něž	patřil	i	velký	myslitel	Charles	Sanders	Peirce,	vnesli	do
celé	věci	paprsek	naděje.	Navrhovali	přesvědčení	aktualizovat	a	korigovat	jako
nedokončené	dílo	(i	když	předpokládali,	že	je	nám	známá	struktura
pravděpodobnosti,	neboť	Peirce	věřil	v	existenci	i	dosažitelnost	ergodického,
dlouhodobého	stavu	trvalé	konvergence	směrem	k	pravdě).	Tato	odrůda
pragmatismu	(původně	zvaná	pragmaticismus)	pohlížela	na	poznání	jako	na
rigorózní	interakci	mezi	antiskepticismem	a	falibilismem,	to	jest	mezi	dvěma
kategoriemi	-	o	čem	pochybovat	a	co	přijímat.	Aplikaci	tohoto	myšlenkového
programu	na	můj	obor,	tedy	pravděpodobnost,	a	také	dost	možná	jeho
nejdůmyslnější	verzi	představují	hutné,	složité,	hluboké	a	brilantní	výpravy	do
teorie	rozhodování	od	Isaaca	Leviho	s	pojmy	jako	korpus	přesvědčení,
doxastický	závazek,	vzdálenost	od	očekávání	a	kredální	pravděpodobnost.

Paprsek	naděje	jsme	snad	zahlédli,	cíl	-	zejména	z	hlediska	praktické
využitelnosti	-	však	zůstává	v	nedohlednu.

Představte	si,	že	žijete	v	trojrozměrném	prostoru,	zatímco	podléháte	iluzi,	že
rozměry	existují	jen	dva.	Jste-li	červem,	patrně	v	tom	nebude	problém,	u	ptáka
už	to	ale	bude	zcela	jinak.	Redukci	si	samozřejmě	nebudete	uvědomovat,	a
narazíte	tak	na	mnoho	záhad,	které	-	nezávisle	na	tom,	jak	důmyslně	si	budete
počínat	-	zcela	určitě	nevyřešíte,	aniž	byste	přidali	další	rozměr.	Občas	si	navíc
budete	připadat	zcela	bezmocní.	Takový	byl	i	osud	lidského	poznání	po	celá
staletí,	kdy	bylo	uvězněno	ve	dvou	rozměrech,	příliš	zjednodušené	na	to,	aby
nám	bylo	jakkoliv	užitečné	mimo	svět	učebny.	Již	od	Platónových	časů	tráví
svůj	čas	rozpravami	o	tom,	co	je	pravdivé,	pouze	filozofové,	což	má	svůj	důvod:
pravda	je	v	praxi	nepoužitelná.	Tím,	že	se	zaměřovala	na	rozlišování	mezi
pravdivým	a	nepravdivým,	zůstala	epistemologie	až	na	pár	výjimek	vězněm	v
nepodstatném	a	výrazně	neúplném	rámci	pouhých	dvou	rozměrů.	Oním	třetím
chybějícím	rozměrem	jsou	samozřejmě	následky	příslušné	pravdy	a	závažnost



omylů,	tedy	očekávání,	jinými	slovy	výtěžek	daného	rozhodnutí,	dopad	a
magnituda	výsledku	takové	volby.	Mohou	nastat	případy,	kdy	se	člověk	zmýlí,
leč	chyba	se	ukáže	jako	nepodstatná.	Jindy,	například	v	otázce	pohlaví	andělů,
může	mít	zase	pravdu,	jen	aby	seznal,	že	kromě	zisku	intelektuální	trofeje	mu
takové	vítězství	není	k	ničemu.

Zjednodušený,	nedokonalý,	akademickým	přístupem	prodchnutý	a	velebený
koncept	"dokladů"	se	pak	stává	bezcenným.	Berete-li	zřetel	na	"černé	labutě",
jednáte	tak,	že	se	chráníte	proti	těm	negativním	(nebo	se	vystavujete
pozitivním),	třebaže	nemáte	žádný	doklad,	že	mohou	nastat,	podobně	jako	když
kontrolujeme	pasažéry	před	nástupem	do	letadla,	přestože	nemáme	žádný
doklad,	že	by	mohli	být	teroristy.	Problém	s	těmi,	kteří	hlásají,	že	postupují
"rigorózně",	ale	čas	od	času	zkrachují,	spočívá	právě	v	zaměření	na
komoditizované	koncepty	z	přihrádek,	jako	je	"doklad".

Pojem	"důkaz"	představuje	pro	probabilistický	svět	problém	sám	o	sobě,
přičemž	ve	světě	"černých	labutí"	jeho	problematičnost	jen	dále	narůstá.

Vrátím-li	se	k	rozlišení	mezi	pravdivým	a	nepravdivým,	musím	konstatovat,
že	neznám	téměř	žádné	rozhodnutí,	jež	by	se	opíralo	právě	o	ně.	Jakmile	se
začnete	zabývat	výtěžky,	tedy	důsledky	rozhodnutí,	jasně	uvidíte,	že	některé
chyby	nemají	viditelnější	následky,	zatímco	jiné	nás	mohou	závažně	ohrozit.

Které	jsou	které,	většinou	víte	už	předem.	V	tom,	které	z	nich	pro	nás	mohou
mít	podstatný	dopad	a	které	nikoliv,	máme	obvykle	poměrně	jasno.

Nejprve	se	však	podívejme	na	jeden	podstatný	problém,	na	který	narážíme	v
procesu	určování	pravděpodobnosti.



UVAŽUJEME-LI	O	MIMOŘÁDNÝCH	UDÁLOSTECH,
JSME	ZÁVISLÍ	NA	TEORII

Když	jsem	procházel	svým	"pouštním"	obdobím,	během	něhož	se	mi
dostávalo	hrubých,	leč	zábavných	urážek,	ocitl	jsem	se	během	jedné	debaty	ve
sporu	s	jistým	představitelem	banky	Lehman	Brothers.

Dotyčný	na	stránkách	listu	Wall	Street	Journal	uvedl,	že	k	událostem,	jichž
jsme	byli	svědky	v	srpnu	2008,	by	mělo	dojít	pouze	jednou	za	deset	tisíc	let.	Je
třeba	dodat,	že	hned	tři	takové	jsme	zažili	ve	třech	po	sobě	jdoucích	dnech	.
Pohlédnete-li	na	fotografii	zmíněného	muže,	kterou	Wall	Street	Journal	otiskl,
můžete	bez	obav	konstatovat:	"Na	to,	že	by	mu	bylo	deset	tisíc	let,	opravdu
nevypadá."	Kde	tedy	zmíněných	"deset	tisíc	let"	vzal?	Zcela	jistě	nevycházel	z
vlastní	zkušenosti	ani	z	análů	banky	-	ta	se	desetitisíciletou	historií	pyšnit
nemůže	a	patrně	se	jí	to	ani	nepodaří,	protože	se	položila	hned	po	naší	debatě.	Je
tedy	zřejmé,	že	dotyčný	došel	k	nízké	pravděpodobnosti	na	základě	teorie.	Čím
mimořádnější	událost	je,	tím	méně	empirických	dat	o	ní	lze	získat	(za
velkorysého	předpokladu,	že	budoucnost	se	bude	podobat	minulosti)	a	tím	více
se	musíme	spoléhat	na	teorii.

Uvědomme	si,	že	frekvenci	vzácných	událostí	nelze	na	základě	empirických
pozorování	odhadnout	právě	proto,	že	jsou	vzácné.	Potřebujeme	k	tomu	tedy
apriorní	modelovou	reprezentaci;	čím	je	určitá	událost	vzácnější,	tím	větší	chyby
se	při	odhadu	pomocí	standardních	induktivních	metod	(například	frekvenčního
vzorkování	podle	výskytu	v	minulosti)	dopustíme,	a	z	toho	důvodu	jsme
závislejší	na	apriorní	představě,	kterou	extrapolujeme	do	oblasti	málo
pravděpodobných	událostí	(jež	zákonitě	nevidíme	na	vlastní	oči	příliš	často).
{91}

Na	problém	s	apriorními	předpoklady	však	neustále	narážíme	i	mimo	oblast
nízké	pravděpodobnosti.	Na	první	pohled	je	patrný	právě	u	vzácných	událostí,
prorůstá	však	celé	probabilistické	poznání.	Představíme	si	jej	ve	dvou	verzích,
na	nichž	jsem	pracoval	se	dvěma	různými	spolupracovníky	-	filozofem	vědy
Avitalem	Pilpelem	(chodí	bohužel	rychle)	a	matematikem	Raphaelem	Douadym
(jehož	tempo	mi,	není-li	zaneprázdněn,	docela	vyhovuje).

Kréťan	Epimenidés
S	Avitalem	Pilpelem	jsme	problém	regresu	chápali	jako	epistemický	problém

řízení	rizik,	ale	lze	jej	zobecnit	pro	jakoukoliv	formu	probabilistického	poznání.
Jedná	se	o	problém	probabilistických	metod	pohybujících	se	v	kruhu.

Lze	jej	vyjádřit	následujícím	způsobem.	Potřebujeme-li	data,	abychom



získali	pravděpodobnostní	rozdělení,	na	jehož	základě	pak	máme	z	minulých	dat
posuzovat	znalosti	jeho	budoucího	chování,	a	současně	potřebujeme	i
pravděpodobnostní	rozdělení,	abychom	posoudili,	zda	jsou	tato	data	dostačující
a	zda	pro	budoucnost	mají	či	nemají	prediktivní	hodnotu,	pak	se	pohybujeme	v
nekonečném	kruhu.

Připomíná	to	problém	Kréťana	Epimenida	a	jeho	výroku,	zda	Kréťané	jsou	či
nejsou	lháři.	Epimenidově	situaci	se	blížíme	až	nepříjemně	-	pravděpodobnostní
rozdělení	sice	používáme	ke	stanovení	stupně	pravdivosti,	ale	samo	vlastní
stupeň	pravdivosti	a	platnosti	odrážet	nemůže.	Na	rozdíl	od	mnoha	dalších
kruhových	definic	mají	přitom	ty,	jež	jsou	spojeny	se	stanovením	rizik,	závažné
následky.	U	malých	pravděpodobností	je	tento	problém	ještě	naléhavější.

Teorém	nerozhodnutelnosti
Tento	problém	definice	kruhem,	který	jsme	s	Pilpelem	publikovali	krátce	po

vydání	Černé	labutě,	prošel	bez	povšimnutí.	S	Raphaelem	Douadym	jsme	tedy
tuto	filozofickou	otázku	vyjádřili	znovu	v	matematické	formě,	a	z	pohledu
praktických	implikací	se	jeví	jako	daleko	ničivější	než	Gödelovy	teorémy.

Raphael	je	ze	všech	lidí,	které	znám,	nejspíše	tím	matematicky
nejerudovanějším	-	má	pravděpodobně	více	matematické	kultury	než	jakýkoliv
jiný	člověk	moderní	doby,	snad	s	výjimkou	jeho	zesnulého	otce	Adriena.

V	době,	kdy	píšu	tyto	řádky,	máme	již	víceméně	připraven	formální
matematický	důkaz	-	matematika	tohoto	typu	se	nazývá	"teorie	míry"	a
Francouzi	ji	užívali,	aby	výpočtům	pravděpodobnosti	dodali	na	rigoróznosti.
Provizorní	název	článku	zní:	"Nerozhodnutelnost:	O	nekonzistenci	odhadování
pravděpodobností	na	základě	vzorků	v	případech,	kdy	třídy	přijatelných
pravděpodobností	nesvazujeme	apriorními	předpoklady".

Záleží	na	následcích
V	reálném	životě	nás	navíc	prostá	pravděpodobnost	(tedy	zda	se	něco	stane

či	ne)	nezajímá;	staráme	se	o	následky	(jaký	má	určitá	událost	rozsah;	kolik	nás
bude	stát	na	majetku,	na	životech	či	jinde;	do	jaké	míry	nám	bude	prospěšná).
Vzhledem	k	tomu,	že	čím	vzácněji	se	nějaká	událost	objevuje,	tím	vážnější	mívá
následky	(stačí	si	uvědomit,	že	stoletá	voda	je	méně	častá	a	závažnější	než	voda
dvacetiletá	a	že	nejprodávanější	kniha	desetiletí	bude	mít	na	kontě	více	výtisků
než	bestseller	roku),	náš	odhad	celkového	podílu	této	vzácné	události	bude
výrazně	chybný	(celkový	podíl	je	roven	pravděpodobnosti	události	násobené
jejím	dopadem;	výsledek	pak	vynásobte	chybou	odhadu),	přičemž	účinná
náprava	této	chyby	neexistuje.{92}

Čím	je	tedy	určitá	událost	vzácnější,	tím	méně	toho	o	její	úloze	víme	-	a	tím



více	tento	nedostatek	potřebujeme	kompenzovat	pomocí	extrapolující	a
generalizující	teorie.	V	závislosti	na	tom,	jak	velkou	vzácnost	určité	události
přisuzujeme,	bude	teorie	stále	více	na	štíru	s	vědeckou	rigorózností.	Chyby	v
teorii	a	modelování	nabývají	tudíž	na	koncích	křivek	většího	významu	a	-	což	je
dobrá	zpráva	-	některé	reprezentace	reality	jsou	v	tomto	ohledu	chatrnější	než
jiné.

Tato	chyba	má	závažnější	dopad	v	Extrémově,	kde	jsou	vzácné	události
důležitější,	protože	tu	chybí	měřítko	či	asymptotický	strop,	jež	by	náhodnou
proměnnou	omezovaly.	V	Průměrově	naproti	tomu	dominuje	kolektivní	efekt
pravidelných	událostí	a	výjimky	jsou	nepodstatné	-	známe	jejich	efekt	a	ten	je
velmi	mírný,	protože	díky	"zákonu	velkých	čísel"	jej	můžeme	diverzifikovat.
Dovolím	si	uvést	další	ilustraci	Extrémova.	Přibližně	polovinu	celkové	tržní
kapitalizace	představuje	méně	než	0,25	procenta	všech	registrovaných	světových
firem;	jen	mizivé	procento	románů	stojí	zhruba	za	polovinou	celkového	prodeje
beletrie;	o	přibližně	polovinu	tržeb	farmaceutického	průmyslu	se	zasloužilo
méně	než	0,1	procenta	léků	-	a	méně	než	0,1	procenta	rizikových	událostí
způsobí	přinejmenším	polovinu	ztrát	a	škod.

Od	reality	k	reprezentaci	{93}
Podívejme	se	na	tento	problém	z	jiného	úhlu.	Cestou	z	oblasti	teorie	do

reálného	světa	narážíme	na	dvojí	potíž:	problém	inverze	a	preasymptotu.
Problém	inverze.	Vzpomeňme	si,	že	je	mnohem	obtížnější	odvodit	z	louže

vody	tvar	kostky	ledu,	která	ji	vytvořila	(zpětná	konstrukce),	než	naopak.	Taková
situace	ve	skutečnosti	nemá	jen	jediné	řešení:	ledové	těleso	může	mít	mnoho
různých	tvarů.	Sovětsko-harvardský	pohled	na	svět	(na	rozdíl	od	metody
Tlustého	Tonyho)	ovšem	vede	k	záměně	šipek	(od	tělesa	k	louži	a	od	louže	k
tělesu).

Opět	se	tak	projevuje	chyba	v	podobě	platónství,	tedy	představy,	že
platónské	formy	v	naší	mysli	jsou	totožné	s	těmi,	jež	pozorujeme	venku	za
oknem.	Mnoho	dokladů	o	záměně	těchto	šipek	lze	nalézt	v	dějinách	lékařství	u
racionalistického	přístupu	založeného	na	aristotelské	teleologii,	jak	o	tom	již
byla	v	této	knize	řeč.	Podobná	záměna	vychází	z	následující	úvahy:
předpokládáme,	že	rozumíme	logice	daného	orgánu	a	tomu,	k	čemu	je	určen,	a
při	léčbě	tedy	můžeme	tuto	logiku	použít.	Medicíně	trvalo	dlouho,	než	dokázala
tyto	teorie	o	lidském	těle	překonat.	Stejně	snadné	je	vytvořit	si	jakoukoli	jinou
teorii,	případně	ji	pochytit	na	Harvardu,	a	poté	ji	začít	aplikovat	na	okolní	svět.
Věci	jsou	pak	velmi	jednoduché.	Nakládáme-li	s	pravděpodobností,	zejména	s
velmi	malou,	má	tento	problém	záměny	šipek	velmi	závažné	důsledky.	{94}

Jak	jsme	si	ukázali	na	případě	teorému	nerozhodnutelnosti	a	problému



regresu,	pravděpodobnostní	rozdělení	v	reálném	životě	nepozorujeme.	Vidíme
pouze	jednotlivé	případy.	Tyto	výsledky	tudíž	můžeme	přeformulovat
následovně:	statistické	vlastnosti	neznáme	-	pochopitelně	dokud	událost
neproběhla.

Vezmeme-li	určitou	množinu	pozorování,	navlas	témuž	nálezu	může
odpovídat	spousta	různých	statistických	rozdělení	-	ale	mimo	množinu	případů,
z	níž	jsou	tato	rozdělení	odvozena,	povede	každé	z	nich	k	odlišné	extrapolaci.
Popsaný	problém	inverze	je	naléhavější	tehdy,	existuje-li	více	teorií	a	více
rozdělení,	jež	odpovídají	datům,	zvláště	dojde-li	k	výskytu	nelinearit	a
neparsimonních	(neúsporných)	rozdělení.	{95}	Vstoupí-li	do	hry	nelinearity,
počet	rodin	možných	modelů	a	parametrizací	prudce	narůstá.	{96}

V	některých	oblastech	ovšem	zmíněný	problém	nabývá	na	zajímavosti.
Vzpomeňme	si	na	případ	s	Casanovou	z	osmé	kapitoly.	Vytváří-li	určité
prostředí	pouze	"černé	labutě"	negativního	druhu	(tj.	je	tzv.	negativně
zešikmené),	je	tento	problém	malých	pravděpodobností	ničivější.	Proč?	Je
zřejmé,	že	katastrofické	případy	musí	v	datech	chybět,	poněvadž	se	od	jejich
nepřítomnosti	odvíjí	přežití	samotné	proměnné.	Výsledné	rozdělení	tedy	povede
pozorovatele	k	náchylnosti	přecenit	stabilitu	a	podcenit	potenciální	volatilitu	a
riziko.

Tento	poznatek	-	tedy	že	věci	mají	sklon	jevit	se	v	minulosti	jako	stabilnější
a	méně	rizikové,	a	tím	nás	zaskočit	-	je	nutno	brát	vážně,	zejména	v	medicíně.
Studujeme-li	dějiny	epidemií	bez	potřebného	nadhledu,	nic	nenasvědčuje	riziku,
že	se	objeví	velká	morová	pohroma,	jež	zachvátí	celou	planetu.

Podobně	jsem	přesvědčen,	že	výrazně	podceňujeme	potenciální	nestabilitu,
která	se	dříve	či	později	projeví	jako	důsledek	kumulativního	poškození
životního	prostředí,	které	jsme	způsobili.

Jeden	z	projevů	zmíněného	poznatku	máme	před	očima	právě	nyní.	V	době,
kdy	píšu	tyto	řádky,	se	ukazuje,	že	burza	cenných	papírů	je	daleko	rizikovější,
než	se	na	základě	historických	záznamů	pokrývajících	stovky	let	zdálo
nevinným	penzistům.	Během	dekády	končící	rokem	2010	klesla	o	23	%,	zatímco
finanční	podvodníci	důchodcům	tvrdili,	že	za	stejné	období	o	75	%	vzroste.	To
přivodilo	krach	mnoha	penzijních	plánů	(a	také	bankrot	největší	světové
automobilky),	neboť	lidé	na	tuto	"empirickou"	pohádku	opravdu	skočili	-	a
mnohé	přinutilo	odchod	do	důchodu	nedobrovolně	odložit.	Nezapomínejme,	že
se	necháváme	snadno	oklamat	a	tíhneme	k	proměnným,	jež	jsou	nestabilní,	ale
budí	dojem	stability.

Preasymptota.	Vraťme	se	k	platónství	a	rozeberme	si	preasymptotu,	tedy	to,
co	se	děje	v	krátkodobém	výhledu.	Začínat	u	teorií	samozřejmě	není	ideální,
zejména	v	některých	případech,	kdy	jsme	je	odvodili	z	idealizovaných	situací,	z



asymptoty,	ale	používáme	je	mimo	tuto	asymptotu	(jež	má	nekonečnou	neboli
infinitezimální	limitu).	Společně	s	Mandelbrotem	jsme	doložili,	že	v	Průměrově
navzdory	tomu	některé	asymptotické	vlastnosti	fungují	dobře	i	v	preasymptotě,
což	je	mimo	jiné	důvod	prosperity	kasin;	v	Extrémově	to	ovšem	chodívá	trochu
jinak.

Na	těchto	asymptotických	a	platónských	vlastnostech	se	zakládá	i	většina
statistického	vzdělání;	žijeme	však	v	reálném	světě,	a	ten	se	asymptotě	podobá
jen	málokdy.	Teoretičtí	statistikové	to	sice	vědí,	nebo	to	alespoň	tvrdí,	běžný
uživatel	statistických	metod,	který	ve	své	práci	odkazuje	k	"dokladům",	však
nikoliv.	Daný	problém	je	navíc	jednou	z	přísad	v	takzvaném	ludickém	klamu:
převážná	většina	činnosti	studentů	matematické	statistiky	spočívá	v	tom,	že
předpokládají	strukturu	podobnou	té	v	uzavřeném	světě	her,	obvykle	s	apriorně
známou	pravděpodobností.	Problém,	jemuž	čelíme,	ovšem	netkví	v	provádění
výpočtů	ve	chvíli,	kdy	již	pravděpodobnost	známe,	ale	v	nalezení	správného
statistického	rozdělení	pro	časový	horizont,	který	nás	zajímá.	Právě	z	tohoto
napětí	mezi	a	priori	a	a	posteriori	vyplývá	mnoho	problémů	našeho	poznání.

Důkaz	z	masa	a	kostí
Neexistuje	žádný	spolehlivý	způsob,	jak	vypočítat	nízkou	pravděpodobnost.

Popsanou	obtížnost	výpočtu	pravděpodobnosti	vzácných	událostí	jsem	obhajoval
filozofickými	argumenty.	Rovněž	jsem	za	použití	téměř	všech	dostupných
ekonomických	dat	-	ekonomických	proto,	že	čistá	data	lze	nalézt	právě	v	této
oblasti	-	ukázal,	že	z	nich	nelze	vypočítat,	jak	daleko	od	Gaussova	rozdělení	se
nacházíme.	Existuje	hodnota	zvaná	koeficient	špičatosti,	s	níž	se	čtenář	nemusí
zatěžovat	a	jež	nám	říká,	"jak	moc	jsou	konce	tlusté",	tedy	jak	velkou	roli	hrají
vzácné	případy.	Často	se	stává,	že	mezi	deseti	tisíci	hodnotami	jedné	proměnné	a
během	čtyřiceti	let	každodenního	pozorování	reprezentuje	devadesát	procent
koeficientu	špičatosti	jediný	pozorovaný	případ!	Na	to,	abychom	činili	jakékoliv
úsudky,	jak	daleko	od	gaussovského	světa	jsme,	je	chyba	ve	vzorkování	příliš
velká;	uteče-li	vám	jediné	číslo,	uteče	vám	vše.	Z	nestability	koeficientu
vyplývá,	že	některé	třídy	statistických	metod	bychom	měli	zcela	odmítnout.	Je
důkazem,	že	vše,	co	spoléhá	na	"směrodatnou	odchylku",	"rozptyl",	"metodu
nejmenších	čtverců"	a	tak	dále,	je	jen	falešnou	iluzí.

Doložil	jsem	i	to,	že	k	získání	přijatelně	přesné	pravděpodobnosti	nelze	užít
fraktály	-	jednoduše	proto,	že	i	malá,	chybou	v	pozorování	způsobená	změna	v
parametru,	který	jsem	v	šestnácté	kapitole	označil	jako	fraktální	exponent,	změní
vypočtenou	pravděpodobnost	desetinásobně,	a	možná	i	více.

Závěr:	v	některých	doménách	se	malým	pravděpodobnostem	nesmíme
vystavovat,	neboť	je	zkrátka	nedokážeme	vypočítat.



PRAVDĚPODOBNOST	JEDNOTLIVÉ	UDÁLOSTI	KLAME

Vzpomeňme	si	na	příklad	z	desáté	kapitoly	týkající	se	naděje	dožití:
podmíněné	očekávání	dalších	prožitých	let	s	postupujícím	věkem	klesá	(s	tím,
jak	stárnete,	očekává	se,	že	máte	před	sebou	stále	méně	a	méně	let,	což	je
podmíněno	tím,	že	nejvyšší	dosažitelný	lidský	věk	má	asymptotický	"pozvolný"
strop).

Vyjádřeno	pomocí	směrodatné	odchylky,	tedy	podmíněného	očekávání
průměrovské	gaussovské	proměnné,	překročíme-li	práh	o	hodnotě	nula,	naše
celkové	podmíněné	očekávání	se	rovná	0,8	SD

(směrodatné	odchylky).	Celkové	podmíněné	očekávání	při	překročení	prahu
ve	výši	1	SD	bude	1,52	SD.

Pro	práh	o	hodnotě	2	SD	to	bude	2,37	SD.	Jak	vidíte,	s	přibývající	odchylkou
by	se	tato	dvě	čísla	měla	vzájemně	sbližovat,	takže	při	podmíněném	očekávání
při	překročení	prahu	ve	výši	10	směrodatných	odchylek	budeme	očekávat
náhodnou	proměnnou	hodnoty	právě	10	SD.

V	Extrémově	věci	fungují	jinak.	Podmíněné	očekávání	zvýšení	hodnoty
náhodné	proměnné	se	při	jejím	zvyšování	nepřibližuje	prahové	hodnotě.	V
reálném	světě,	například	u	výnosů	z	burzy	cenných	papírů	(a	všech	dalších
ekonomických	proměnných),	můžeme,	překročí-li	ztráta	výši	pěti	jednotek	(lze
použít	jakékoliv	jednotky	měření,	pramálo	na	tom	záleží),	podmíněně	očekávat
ztrátu	ve	výši	osmi	jednotek.	V	případě,	že	propad	přesáhne	padesát	jednotek,	by
se	mělo	naše	očekávání	pohybovat	kolem	osmdesáti	jednotek,	a	když	vyčerpáme
vzorek	až	do	dna,	zjistíme,	že	průměrná	hodnota	propadu	horšího	než	100
jednotek	je	250	jednotek!	Totéž	platí	i	pro	všechny	další	oblasti,	pro	něž	jsem
získal	dostatečné	vzorky.	To	nám	napovídá,	že	v	nich	neexistuje	nic,	co	bychom
mohli	označit	za	typické	selhání	či	typický	úspěch.	Můžeme	být	schopni
předpovědět	válku,	ale	nedokážeme	už	posoudit	její	rozsah	a	dopad.	Pokud	počet
obětí	překročí	pět	milionů,	můžeme	podmíněně	očekávat	deset	milionů	(a	více)
mrtvých.	Pokud	počet	obětí	překročí	500	milionů,	můžeme	podmíněně	očekávat
miliardu	(a	více,	nevíme).	Můžeme	předpovědět,	že	schopný	člověk	"zbohatne",
ale	v	závislosti	na	samotném	faktu,	že	se	mu	to	podařilo,	může	jeho	bohatství
dosáhnout	jednoho,	deseti,	1000	nebo	10	000	milionů	dolarů	-	typické	číslo
neexistuje.	Čísla,	která	máme	k	dispozici	například	u	předpovědí	prodeje	léků,
ukazují,	že	neexistuje	korelace	mezi	odhady	prodeje	a	prodejem	skutečným	-
prognostici	sice	u	některých	léků	správně	předpověděli	úspěch,	ale	samotnou
výši	prodeje	odhadovali	až	dvaadvacetkrát	nižší,	než	ve	skutečnosti	byla.



Právě	kvůli	této	absenci	"typických"	případů	v	Extrémově	jsou	takzvané
predikční	trhy	(jejichž	účastníci	mají	sázet	na	různé	případy)	naprosto	absurdní,
jelikož	k	jednotlivým	případům	přistupují	pouze	formou	ano/ne.

"Válka"	sama	o	sobě	nic	neznamená:	potřebujete	odhadnout	vzniklé	škody	-
a	nic	jako	typická	škoda	neexistuje.	První	světovou	válku	předvídali	mnozí,	ale
nikdo	neodhadl	její	skutečný	rozsah.	Jedním	z	důvodů,	proč	ekonomie
nefunguje,	je	skutečnost,	že	příslušná	literatura	tento	poznatek	téměř	úplně
ignoruje.

Z	toho	vyplývá,	že	Fergusonova	metodologie	zmíněná	v	první	kapitole,	při
níž	se	předpověď	budoucích	událostí	opírá	o	cenu	válečných	dluhopisů,	je
vhodnější	než	prosté	shrnutí	prognóz,	protože	dluhopis	odráží	státní	výdaje
zúčastněných	zemí;	není	tedy	oceněn	jen	v	závislosti	na	tom,	jak	je	daná	událost
pravděpodobná,	nýbrž	podle	pravděpodobnosti	násobené	očekávanými	následky.
Pokud	tedy	někdo	jistou	událost	"předpověděl",	měli	bychom	věnovat	pozornost
tomu,	zda	zároveň	připojil	odhad	jejích	následků.

S	tím	souvisí	i	mylná	domněnka,	že	podle	mého	názoru	musí	být	tyto	"černé
labutě"	nutně	pravděpodobnější,	než	s	pomocí	konvenčních	metod	odhadujeme.
Většinou	bývají	méně	pravděpodobné,	ale	mají	větší	dopad.	Stačí	si	uvědomit,	že
v	prostředích	typu	"vítěz	bere	vše",	jako	je	například	umění,	je	s	ohledem	na
malý	počet	takových	vítězů	jen	malá	šance	na	úspěch,	možný	výtěžek	je	však
neúměrně	vysoký.	V	prostředí	"tlustých	konců"	tudíž	mohou	vzácné	události
nastávat	méně	často	(mít	nižší	pravděpodobnost),	ale	s	takovou	silou,	že	jejich
podíl	na	celku	je	daleko	znatelnější.	Z	matematického	hlediska	je	tento	závěr
jednoduchý,	ale	těžko	se	chápe.	Postgraduálním	studentům	matematiky	s
oblibou	pokládám	následující	otázku	(musí	na	ni	odpovědět	okamžitě,	na
základě	intuice):	Pravděpodobnost,	že	v	gaussovském	světě	překročíte	hranici
jedné	směrodatné	odchylky,	činí	přibližně	šestnáct	procent.	Jaká	je
pravděpodobnost	jejího	překročení,	má-li	statistické	rozdělení	spíše	"tlusté
konce"	(a	průměr	a	rozptyl	jsou	stejné)?	Správná	odpověď	zní:	nižší,	nikoliv
vyšší	-	počet	případů	s	vysokou	odchylkou	klesá,	ale	hrají	větší	roli.	Jak	s
údivem	pozoruji,	většina	studentů	na	tuto	otázku	odpovídá	chybně.

Ale	vraťme	se	k	zátěžovým	testům.	Americká	vláda	nechává	v	současnosti
finanční	instituce	prověřovat	způsobem,	při	němž	uvažujeme	vysoké	odchylky
od	průměru	a	poměřujeme	jejich	možné	následky	proti	kapitalizaci	testovaných
firem.	V	čem	je	však	problém:	kde	berou	ti,	kteří	tyto	testy	provádějí,	daná	čísla?
V	minulosti?	Pokud	ano,	je	to	zásadní	chyba,	neboť	jak	jsme	viděli,	v	Extrémově
minulost	nijak	neindikuje	budoucí	možné	odchylky.	Je	to	dáno	zmíněnou
atypičností	extrémních	odchylek.

Z	mé	zkušenosti	vyplývá,	že	zátěžové	testy	nám	toho	napoví	o	rizicích	jen



málo	-	rizika	lze	však	použít	k	posouzení	míry	modelové	chyby.

Psychologie	vnímání	odchylek
Chatrnost	intuitivního	posuzování	typičnosti	odchylek.	S	Danem

Goldsteinem	jsme	provedli	sérii	experimentů	zaměřených	na	intuici	týkající	se
popsaných	podmíněných	očekávání.	Dotazovaným	jsme	kladli	otázky	typu:	Jaká
je	průměrná	výška	lidí,	kteří	jsou	vyšší	než	metr	osmdesát?	Kolik	v	průměru	váží
lidé	s	hmotností	vyšší	než	110	kg?	Začali	jsme	sérií	průměrovských
proměnných,	kam	spadají	i	výše	zmíněné	otázky,	k	nimž	jsme	přidali	rovněž
věk.	Poté	jsme	požádali	účastníky	o	odhady	proměnných	extrémovských,
například	tržní	kapitalizace	(jaká	je	průměrná	velikost	firem,	jejichž	kapitalizace
převyšuje	pět	miliard	dolarů?)	a	pohybů	cen	akcií.	Z	výsledků	vyplývá,	že	naše
intuice	pracuje	dobře	v	Průměrově,	avšak	velmi	špatně	v	Extrémově	-	do	něhož
ovšem	spadají	téměř	všechny	ekonomické	aktivity.	Postrádáme	intuici,	která	by
si	uměla	poradit	s	netypičností	velkých	odchylek,	čímž	se	vysvětluje	jak
bezhlavé	riskování,	tak	i	podceňování	příležitostí.

Jak	rizika	prezentovat.	Jak	jsme	si	již	ukázali	na	příkladu	s	procentuální
šancí	přežití,	výroky,	které	jsou	ekvivalentní	matematicky,	nejsou	ekvivalentní	i
psychologicky.	Co	horšího,	na	základě	mylného	vnímání	v	tomto	ohledu	se
rozhodují	i	odborníci.	Výzkum,	který	jsme	provedli,	ukazuje,	že	způsob,	jakým
riziko	prezentujeme,	výrazně	ovlivňuje,	jak	mu	budou	lidé	rozumět.	Uslyší-li,	že
investoři	v	průměru	jednou	za	třicet	let	přijdou	o	všechny	vložené	peníze,	budou
investovat	spíše,	než	když	prohlásíte,	že	existuje	pravděpodobnost	3,3	%,	že
každý	rok	prodělají	určitou	částku.

Totéž	platí	i	v	oblasti	letectví.	Účastníkům	našich	pokusů	jsme	položili
otázku:	"Jste	na	dovolené	v	cizině	a	přemýšlíte,	zda	se	s	místní	leteckou
společností	vydat	na	nádherný	ostrov.	Bezpečnostní	statistiky	ukazují,	že
poletíte-li	jednou	ročně,	s	danou	společností	se	dočkáte	havárie	v	průměru
jednou	za	tisíc	let.	Rozhodnete-li	se	neletět,	není	příliš	pravděpodobné,	že	se	do
těchto	končin	ještě	někdy	vrátíte.

Poletíte?"	Všichni	účastníci	odpověděli	kladně.	Když	jsme	však	znění	druhé
věty	upravili	na	"statistiky	ukazují,	že	v	průměru	každý	tisící	let	této	společnosti
končí	havárií",	odpovědělo	kladně	pouze	sedmdesát	procent	dotazovaných.
Pravděpodobnost	havárie,	tedy	1:1000,	je	v	obou	případech	stejná;	podstatné	je,
že	druhá	formulace	budí	dojem	vyššího	rizika.

PROBLÉM	INDUKCE	A	KAUZALITY	V	KOMPLEXNÍCH
DOMÉNÁCH



Co	je	to	komplexita?	Pro	zjednodušení	zde	použijme	funkční	definici
komplexity;	existuje	ovšem	mnoho	jiných	a	úplnějších.	Komplexní	doménu
charakterizují	následující	atributy:	jednotlivé	prvky	jsou	na	sobě	silně	závislé,	a
to	temporálně	(proměnná	závisí	na	minulých	stavech	sebe	samé),	horizontálně
(různé	proměnné	závisejí	na	sobě	navzájem)	i	diagonálně	(proměnná	A	závisí	na
minulých	stavech	proměnné	B).

Vlivem	této	silné	vnitřní	provázanosti	působí	na	mechanismy	pozitivní	a
zesilující	zpětnovazební	cykly,	které	jsou	příčinou	"tlustých	konců".	To
znamená,	že	zabraňují	uplatnění	centrální	limitní	věty,	která,	jak	jsme	viděli	v
patnácté	kapitole,	zavádí	prostřednictvím	sčítání	a	agregace	prvků	průměrovské
"tenké	konce"	a	způsobuje	tak	"konvergenci	směrem	ke	Gaussovu	rozdělení".
Řekneme-li	to	laicky:	otřes	nepohlcují	vyvažující	síly,	naopak	s	časem	roste	a
zhoršuje	se.	V	neposlední	řadě	vstupují	do	hry	nelinearity,	které	"tlusté	konce"
dále	zvýrazňují.

Komplexita	tedy	ukazuje	na	Extrémov.	(Opačně	to	však	platit	nemusí.)	Ve
svém	výzkumu	jsem	se	v	teorii	komplexity	zaměřoval	pouze	na	extrémovský
prvek,	zatímco	ty	zbylé	jsem	ignoroval	a	využíval	pouze	jako	podklad	pro	svá
chápání	nepředvídatelnosti.	Z	komplexity	však	plynou	pro	konvenční	analýzy	a
kauzalitu	i	další	důsledky.

Indukce
Podívejme	se	znovu	z	jistého	úhlu	na	problém	"indukce".	V	moderním

prostředí	začíná	být	více	než	archaický,	a	problém	"černých	labutí"	tak	ještě
zhoršuje.	V	komplexních	doménách	se	zkrátka	rozprava	o	indukci	a	dedukci
stává	pro	skutečné	problémy	příliš	okrajovou	(s	výjimkou	omezené	podmnožiny
proměnných);	aristotelovské	rozlišování	zcela	pomíjí	jeden	důležitý	rozměr
(podobný	tomu	týkajícímu	se	atypičnosti	extrémovských	událostí,	o	němž	již
byla	řeč).	I	další	pojmy,	například	příčina,	dostávají	v	komplexním	prostředí	jiný
význam,	zejména	v	přítomnosti	kruhové	kauzality	a	vzájemné	závislosti.{97}

Probabilistickým	ekvivalentem	je	pak	přechod	od	klasického	modelu
náhodné	procházky	(kdy	se	náhodná	proměnná	pohybuje	v	pevně	daném	terénu
a	neinteraguje	s	jinými	proměnnými)	k	modelu	perkolačnímu	(kde	je
stochastický	i	samotný	terén	a	proměnné	na	sebe	vzájemně	reagují).

Jak	řídit	autobus	poslepu
V	době,	kdy	píšu	tento	text,	nebere	ekonomická	obec	komplexitu,	která

snižuje	předvídatelnost,	bohužel	stále	na	vědomí.	Nechci	se	ve	svém	pobouření
nechat	příliš	unést	-	místo	abych	podstoupil	druhé	pouštní	období	,	věnuji	se



raději	společně	s	Markem	Spitznagelem	vytváření	dalšího	programu	pro	řízení
rizik,	který	má	zvýšit	odolnost	portfolií	vůči	chybám	v	modelování.	Jde	o	chyby,
které	většinou	vyplývají	z	omylů	vlád	při	předpovědi	schodků	a	vedou	k
nadměrnému	zadlužení	a	potenciálně	k	hyperinflaci.

Jednou	jsem	se	zúčastnil	Světového	ekonomického	fóra	v	Davosu	a
demonstroval	tam	provázanost	komplexních	systémů	a	degradaci	předpovědí	s
pomocí	následujícího	schématu:	propady	na	Wall	Street	vyvolají	nezaměstnanost
v	New	Yorku,	ta	svými	dopady	způsobí	nezaměstnanost	řekněme	v	Číně,	a	ta
zase	dále	zvýší	nezaměstnanost	v	New	Yorku.	Jde	o	proces,	který	prakticky
nelze	analyzovat,	poněvadž	zpětnovazební	cykly	vytvářejí	v	odhadech	obrovské
chyby.	Použil	jsem	tu	pojem	"konvexnosti",	tedy	disproporční	nelineární	reakce,
jež	plyne	z	variací	na	vstupu	(vstupuje-li	do	hry,	letí	naše	nástroje	k	měření	míry
chybovosti	z	okna).	Po	přednášce	za	mnou	přišel	Stanley	Fisher,	šéf	Izraelské
národní	banky,	bývalý	vysoký	představitel	MMF	a	spoluautor	známé	učebnice
makroekonomie,	a	moje	závěry	na	téma	těchto	zpětnovazebních	smyček,	jež
způsobují	nepředvídatelnost,	podrobil	kritice.	Objasnil	mi,	že	dnes	máme	k
dispozici	tzv.	"input-output	analýzu",	s	jejíž	pomocí	lze	tyto	zpětné	vazby	dobře
spočítat,	a	citoval	práci,	která	svému	autorovi	vynesla	Nobelovu	cenu	za
ekonomii.	Šlo	myslím	o	jistého	Wassilyho	Leontiefa.	Pohled,	kterým	jsem	ho
počastoval,	mu	měl	dát	najevo,	že	je	arogantní,	ale	není	schopen	si	uvědomit	ani
to,	že	se	pohybuje	na	úrovni	věštění	z	kávové	sedliny	(netřeba	dodávat,	že	patřil
k	těm,	kdo	neočekávali	nadcházející	krizi).	Nevěděl	jsem,	jak	mu	naznačit,	že	i
když	v	běžném	období	mohou	ekonometrické	metody	tyto	důsledky
zpětnovazebních	cyklů	detekovat	(což	je	přirozené,	neboť	chyby	jsou	malé),	o
rozsáhlých	disturbancích	nám	podobné	modely	neřeknou	absolutně	nic.	A	jak
říkám	neustále,	velké	disturbance	jsou	pro	Extrémov	klíčové.

Problém	tkví	v	tom,	že	pokud	se	nemýlím,	měli	bychom	Fisherovu	učebnici
společně	s	dalšími	zahodit.	A	s	nimi	i	téměř	všechny	na	rovnicích	založené
prognostické	metody.

Snažil	jsem	se	vysvětlit	i	to,	jak	se	nelinearita	projevuje	v	případě	chyb	v
monetární	politice:	v	oběhu	je	stále	více	a	více	peněz,	nic	se	neděje...	dokud
nepřijde	hyperinflace.	Nebo	také	nic.	Vládám	bychom	neměli	dávat	hračky,
kterým	nerozumějí.

VI.	ČTVRTÝ	KVADRANT	ANEB	ŘEŠENÍ
NEJUŽITEČNĚJŠÍHO	FILOZOFICKÉHO

PROBLÉMU	{98}



Dopřával	si	Aristotelés	pomalé	procházky?	-	Budou	se	držet	principů?	-	Jak
vytvořit	Ponziho	schéma	a	být	za	to	pochválen

Daleko	rozumnější	než	měřit	rizika,	která	podstupujeme,	je	podstupovat
rizika,	která	dokážeme	změřit.

Na	mapě	existuje	specifické	území	jménem	"čtvrtý	kvadrant",	kde	v	plné	síle
ožívá	problém	indukce	a	další	nástrahy	empirismu	-	území,	kde,	jak	stále
opakuji,	se	absence	důkazu	nerovná	důkazu	absence.

V	této	kapitole	si	ukážeme,	jak	svá	rozhodnutí	zakládat	na	spolehlivějších
empirických	základech.

Za	Davidem	Freedmanem
Nejprve	je	třeba	vzdát	hold	člověku,	který	se	podstatně	zasloužil	o	pokrok

lidského	poznání.	David	Freedman,	zesnulý	statistik	z	Berkeley,	jenž	odhalil
zásadní	chyby	ve	statistickém	poznání	a	neaplikovatelnost	některých
souvisejících	metod,	mi	poslal	dar	na	rozloučenou.	Měl	se	zúčastnit	konference
Americké	statistické	asociace,	o	níž	byla	již	řeč,	ale	ze	zdravotních	důvodů
musel	nakonec	účast	odvolat.	Mne	osobně	však	na	toto	setkání	připravil
sdělením,	které	změnilo	dosavadní	kurs	myšlenky	"černé	labutě":	buď	připraven
na	to,	že	tě	zahrnou	jistými	samoúčelnými	argumenty,	na	které	budeš	muset
reagovat.	Sám	je	sepsal	ve	své	knize	v	kapitole	s	názvem	"Co	na	to	říkají	tvůrci
modelů".

Většinu	z	nich	uvádím	v	následujícím	odstavci.
Co	na	to	říkají	tvůrci	modelů:	To	všechno	víme.	Nic	není	dokonalé.

Předpoklady	jsou	rozumné.	Na	předpokladech	nezáleží.	Předpoklady	jsou
konzervativní.	Nelze	dokázat,	že	předpoklady	jsou	chybné.

Děláme	jen	to,	co	všichni	ostatní.	Člověk,	který	rozhoduje,	je	na	tom	s	našimi
metodami	lépe	než	bez	nich.	Modely	nejsou	úplně	k	ničemu.	S	daty	musíte	dělat
to	nejlepší,	co	umíte.	Chcete-li	pokrok,	bez	předpokladů	se	neobejdete.	Musíte
modelům	důvěřovat.	Čemu	to	vadí?

To	mě	přivedlo	k	nápadu	použít	místo	mé	obvyklé	rétoriky	typu	"tohle	je
špatně"	přístup	ve	stylu	"vaše	nástroje	fungují	tady	a	tady".	Právě	touto	změnou
formy	jsem	si	vysloužil	objetí,	zásoby	Coca-Coly	light	a	ulehčil	si	vyjádření
toho,	co	jsem	chtěl	sdělit.	Davidovy	připomínky	mne	také	inspirovaly,	abych	se
více	zaměřil	na	iatrogenii,	tedy	na	škody	způsobené	potřebou	používat
kvantitativní	modely.

Několik	týdnů	nato	David	Freedman	zemřel.	{99}	Díky,	Davide.	Neváhal	jsi
nabídnout	pomoc,	když	tě	"černá	labuť"	potřebovala.	Odpočívej	v	pokoji.

Tím	se	dostáváme	k	řešení.	Navzdory	veškeré	nerozhodnutelnosti	není



situace	nijak	zoufalá.	Proč?
Stručně	řečeno,	můžeme	vytvořit	mapu,	která	nám	ukáže,	kde	mají	podobné

chyby	závažnější	důsledky	a	na	co	si	dávat	pozor.

ROZHODOVÁNÍ

Podíváme-li	se	na	generátor	událostí,	můžeme	předem	určit,	ve	kterém
prostředí	se	s	mimořádnými	událostmi	setkáme	(Extrémov)	a	ve	kterém	nikoliv
(Průměrov).	To	je	jediný	-	opravdu	jediný	-	apriorní	předpoklad,	který	musíme
učinit.

Můžeme	tedy	pokračovat	dále.
I.	První	typ	rozhodnutí	je	jednoduchý	a	vede	k	"binární"	expozici:	to

znamená,	že	nás	zajímá	pouze	to,	zda	je	něco	pravdivé	či	ne.	Vysoký	stupeň
pravdivosti	ani	nepravdivosti	nám	nezpůsobí	žádný	užitek	ani	škodu	navíc.
Binární	expozice	nezávisí	na	událostech	s	velkými	následky,	neboť	jejich
výtěžek	je	omezený.	Žena	buď	těhotná	je,	nebo	není,	je-li	tedy	"mimořádně
těhotná",	výsledek	bude	týž	jako	v	případě,	že	bude	"těhotná	lehce".

Výrok	je	buď	pravdivý,	nebo	nepravdivý,	s	určitým	intervalem	spolehlivosti.
(Tato	rozhodnutí	označuji	jako	M0,	protože,	řečeno	technicky,	závisejí	na	nultém
momentu,	konkrétně	na	pravděpodobnosti	událostí	a	nikoliv	na	jejich	magnitudě
-	nezajímá	nás	zde	nic	jiného	než	prostá	pravděpodobnost.)	Do	této	kategorie
náležejí	například	biologické	laboratorní	experimenty	a	hospodské	sázky	na
výsledek	fotbalových	zápasů.

Je	zřejmé,	že	binární	výstupy	se	v	životě	příliš	nevyskytují;	existují	zejména
v	laboratorních	experimentech	a	vědeckých	studiích.	V	praxi	platí,	že	následky
obvykle	nepodléhají	žádnému	omezení	nebo	jsou	přinejmenším	variabilní.

II.	Druhý	typ	rozhodování	je	komplexnější	-	vystaveni	jsme	zde	událostem	s
neurčitou	mírou	následků.	Nezajímá	nás	tedy	jen	frekvence	a	pravděpodobnost
události,	ale	také	její	výtěžek,	přesněji	řečeno	některá	z	funkcí	tohoto	výtěžku.
Ten	tak	přidává	další	vrstvu	neurčitosti.	Epidemie	či	válka	mohou	být	jak	mírné,
tak	závažné.	Investujete-li,	nezajímá	vás,	kolikrát	vyděláte	či	proděláte,	ale
součet,	tedy	celkové	očekávání:	kolikrát	vyděláte	či	proděláte	krát	výše	zisků	a
ztrát.	Existují	dokonce	ještě	komplexnější	typy	rozhodnutí	(například	v	případě
zadlužení),	ale	ty	pro	tuto	chvíli	vynechme.

Dále	nás	zajímá,	zdali
a)	je	generátor	událostí	z	Průměrova	(tj.	je	prakticky	nemožné,	aby	došlo	k

opravdu	velkým	odchylkám);	tento	předpoklad	je	apriorní.
b)	je	generátor	událostí	z	Extrémova	(tj.	opravdu	velké	odchylky	jsou



přípustné	či	dokonce	pravděpodobné).
Tím	se	dostáváme	k	rozdělení	mapy	na	čtyři	kvadranty.

KDE	HLEDAT	ČTVRTÝ	KVADRANT

První	kvadrant.	Jednoduché	binární	výstupy	v	Průměrově:	předpovídání
nepřináší	žádná	rizika,	život	je	snadný,	modely	funguji,	všichni	by	měli	být
šťastní.	Takové	situace	se	bohužel	vyskytují	spíše	v	laboratořích	a	při	hrách	než
v	reálném	životě.	V	ekonomickém	rozhodování	je	vídáme	jen	zřídka.

Příklady:	některá	lékařská	rozhodnutí	(týkající	se	jednotlivých	pacientů,
nikoliv	celé	populace),	sázky	v	kasinu,	predikční	trhy.

Druhý	kvadrant.	Komplexní	výstupy	v	Průměrově:	statistické	metody	mohou
uspokojivě	fungovat,	existují	však	určitá	rizika.	Vzhledem	k	preasymptotě,
provázanosti	a	chybě	v	modelování	samozřejmě	modely	nepředstavují	zázračný
lék.	Není	pochyb,	že	tu	existují	určité	problémy,	ale	statistici,	zejména	David
Freedman,	je	již	v	literatuře	důkladně	rozebrali.

Třetí	kvadrant.	Jednoduché	výstupy	v	Extrémově:	případná	chyba	nám	tu
příliš	neuškodí,	protože	i	když	je	extrémní	událost	možná,	nepřináší	s	sebou
extrémní	výstupy.	"Černými	labutěmi"	se	zde	tedy	příliš	netrapte.

Čtvrtý	kvadrant,	doména	"černých	labutí".	Komplexní	výstupy	v	Extrémově:
právě	odtud	pocházejí	problémy,	ale	i	příležitosti.	Je	třeba	se	tu	vyhnout
předpovídání	mimořádných	výstupů,	ačkoliv	ne	nutně	těch	obyčejných.	Výstupy



náležející	do	odlehlých	úseků	pravděpodobnostního	rozdělení	jsou	předvídatelné
daleko	obtížněji	než	ty	z	úseků	blízkých.	{100}

Čtvrtý	kvadrant	se	přitom	dělí	na	dvě	části:	v	jedné	jsme	vystaveni
pozitivním,	ve	druhé	negativním	"černým	labutím".	Na	tomto	místě	se	zaměříme
na	ty	druhé	(výtěžek	z	pozitivních	je	zřejmý	a	byla	o	něm	řeč	ve	třinácté	kapitole
u	příběhu	malíře	Apella).

Doporučení	v	tomto	případě	bude	znít:	přesuňte	se	ze	čtvrtého	kvadrantu	do
třetího.	Není	sice	možné	změnit	rozdělení,	ale	jak	si	rozebereme	v	další	kapitole,
lze	změnit	míru	vystavení.

Co	o	čtvrtém	kvadrantu	ve	stručnosti	říct:	právě	sem	by	měla	směřovat
veškerá	skepse	související	s	"černými	labutěmi".	Obecně	platí,	že	zatímco	v
prvních	třech	kvadrantech	lze	spolehlivě	použít	nejlepší	model	a	teorii,	jaké
máme	k	dispozici,	ve	čtvrtém	je	něco	takového	velmi	nebezpečné:	lépe	než	s



jakoukoliv	teorií	či	modelem	bychom	si	měli	vést	bez	nich.
Jinými	slovy,	právě	ve	čtvrtém	kvadrantu	začíná	být	rozdíl	mezi	absencí

důkazů	a	důkazem	absence	velmi	naléhavý.
Podívejme	se	tedy,	jak	lze	čtvrtý	kvadrant	opustit,	nebo	alespoň	zmírnit	jeho

dopady.

VII.	CO	SE	ČTVRTÝM	KVADRANTEM?

NEPOUŽÍVEJTE	ŠPATNÉ	MAPY	ANEB	CO	JE	TO
IATROGENIE

Nyní	tedy	mohu	přistoupit	k	fronetickým	pravidlům	(myslím	tím	fronésis	v
aristotelském	smyslu,	tedy	moudrost	při	praktickém	rozhodování).	Je	možné,	že
můj	životní	příběh	spočívá	v	následujícím	dilematu.

Mám-li	parafrázovat	slova	Dannyho	Kahnemana,	jestliže	někteří	lidé
zabloudí	v	Alpách,	cítí	se	jistěji,	použijí-li	mapu	Pyrenejí,	než	aby	bloudili	úplně
bez	mapy.	Třebaže	tak	nečiní	v	doslovném	slova	smyslu,	ve	skutečnosti	se	tím,
že	se	snaží	uchopit	budoucnost	pomocí	metod	měření	rizika,	dopouštějí	něčeho
ještě	hloupějšího.	Dají	přednost	předpovědi	chybné,	než	aby	neměli	žádnou.
Dáte-li	tedy	naivnímu	důvěřivci	do	rukou	metodu	hodnocení	rizika,	neomylně
tím	docílíte,	že	bude	riskovat	ještě	více.	Měl	jsem	v	plánu	to	společně	s	Danem
Goldsteinem	ověřit	experimentálně	(v	rámci	našeho	obecného	výzkumného
programu	zaměřeného	na	intuitivní	chování	v	podmínkách	Extrémova).	Danny
(který	je	výborným	konverzačním	partnerem,	ale	neholduje	bezcílným
procházkám)	však	trval	na	tom,	že	takové	pokusy	jsou	zbytečné	vzhledem	k
existenci	řady	výzkumů	ukotvování,	které	prokazují,	jak	škodlivé	je	poskytnout
někomu	chybný	numerický	odhad	rizika.	Četné	experimenty	dokládají,	že
odborníky	při	rozhodování	ovlivňují	čísla,	jejichž	irelevance	pro	dané	rozhodnutí
jsou	si	přitom	dobře	vědomi	-	například	napíšou-li	si	na	papír	poslední	čtyři	cifry
rodného	čísla	předtím,	než	začnou	odhadovat,	jak	se	bude	trh	vyvíjet.	Když	si
ctihodní	němečtí	soudci	hodili	před	stanovením	výše	trestu	kostkou	a	padlo
vysoké	číslo,	ukládali,	aniž	by	si	to	uvědomovali,	tresty	o	polovinu	delší.

Negativní	rada
Je	prostá:	nevyskytujte	se	ve	čtvrtém	kvadrantu,	doméně	"černých	labutí".

Dbát	této	rozumné	rady	však	není	jednoduché.
Psychologové	rozlišují	mezi	jednáním	komisivním	(to,	co	děláme)	a

omisivním	(to,	čeho	se	zdržíme).	Ačkoliv	jsou	z	hlediska	celkového	součtu



ekvivalentní	(dolar,	který	neproděláme,	je	roven	dolaru,	jejž	vyděláme),	náš
mozek	k	nim	přistupuje	jinak.	Jak	jsem	již	uvedl,	doporučení	typu	"tohle
nedělejte"	stojí	na	empiricky	pevnějších	základech.	Jak	se	dožít	vysokého	věku?
Vyhýbáním	se	smrti.

Navzdory	tomu	si	lidé	neuvědomují,	že	hlavní	úspěch	nespočívá	v	pokusech
o	zisk,	ale	v	tom,	předejít	ztrátám.

Pozitivní	rady	bývají	obvykle	doménou	podvodníků.	Knihkupectví	přetékají
spisky	o	tom,	jak	ten	či	onen	přišel	k	úspěchu,	avšak	tituly	typu	Co	mě	naučil
bankrot	nebo	Deset	chyb,	které	v	životě	nedělejte,	tam	najdeme	jen	stěží.

Tato	touha	po	pozitivní	radě	souvisí	s	vrozenou	lidskou	preferencí	dělat
raději	něco	než	nic,	dokonce	i	v	případech,	kdy	nám	zmíněné	něco	škodí.

V	jednom	televizním	pořadu,	kterého	jsem	se	nedávno	zúčastnil,	po	mně
jakýsi	muž	v	drahém	obleku	neustále	požadoval	konkrétní	radu,	jak	překonat
současnou	krizi.	Nebyl	jsem	schopen	přimět	ho,	aby	pochopil	mé	sdělení	typu
"co	nedělat"	ani	to,	že	mým	oborem	je	prevence	chyb,	nikoliv	lékařská
pohotovostní	služba,	a	že	i	tuto	prevenci	je	možné	chápat	jako	samostatnou	a
stejně	důležitou	disciplínu.

Není	ovšem	divu:	snahami	vysvětlit,	že	v	mnoha	případech	je	lepší	-	a
rozumnější	-	nemít	místo	dosavadní	matematické	ekvilibristiky	nic,	jsem
koneckonců	strávil	posledních	dvanáct	let.

Podobný	nedostatek	rigoróznosti	je	bohužel	široce	rozšířen	právě	tam,	kde
bychom	jej	čekali	nejméně:	v	institucionální	vědě.	Věda,	zejména	její
akademická	verze,	nikdy	neměla	negativní	výsledky	příliš	v	lásce,	o
upozorňování	na	vlastní	limity	nemluvě.	Systém	odměňování	na	to	není	stavěn.
Respekt	si	tu	získáte	spíše	artistickými	čísly	ve	snaze	stát	se	"Einsteinem
ekonomie"	či	"novým	Darwinem"	než	tím,	že	budete	vyvracet	mýty	nebo
revidovat	meze	poznání	a	poskytnete	tak	společnosti	skutečnou	hodnotu.

Vraťme	se	ještě	ke	Gödelovu	limitu.	V	jistých	případech	jsme	schopni
omezení	lidského	poznání	akceptovat,	například	poukazujeme-li	na	Gödelův
"průlomový"	matematický	limit,	protože	jeho	formulace	a	matematika	působí
velmi	elegantně	-	ačkoliv	jeho	význam	poněkud	bledne,	porovnáme	-	li	jej	s
praktickými	limity	v	předpovědích	klimatických	změn,	krizí,	sociálního	neklidu
či	osudu	nadačních	fondů,	které	budou	výzkum	dalších	podobných	"elegantních"
limitů	sponzorovat.	Proto	tvrdím,	že	můj	čtvrtý	kvadrant	má	ze	všech	těchto
limitů	největší	praktické	uplatnění.

Iatrogenie	a	nálepka	nihilismu
Ohlédneme-li	se	na	dějiny	sestry	filozofie,	tedy	medicíny,	zjistíme,	že	(při

optimistickém	odhadu)	začala	životy	zachraňovat	teprve	před	méně	než	sto	lety



a	v	menší	míře,	než	původně	tvrdila	populární	literatura,	protože	o	pokles
úmrtnosti	se	patrně	daleko	více	než	dokonalejší	terapie	zasloužilo	povědomí	o
důležitosti	hygieny	a	(náhodný)	objev	antibiotik.	Lékaři,	podléhající	ďábelské
iluzi	vlastní	moci,	pacienty	dlouho	zabíjeli	a	nepřipouštěli	si,	že	plnohodnotnou
variantou	léčby	by	mohlo	být	nedělat	nic	(bylo	to	moc	"nihilistické")	-	a	výzkum
Spyrose	Makridakise	ukazuje,	že	tak	do	jisté	míry	činí	dodnes,	zejména
takzvanými	nadbytečnými	diagnózami.

Nálepka	nihilismu	bývala	odjakživa	chápána	kriticky.	Konzervativní	praktici,
kteří	uvažovali	o	možnosti	nechat	věcem	přirozený	průběh	nebo	přiznávali,	že
lékařská	věda	není	všemocná,	byli	až	do	šedesátých	let	minulého	století
obviňováni	z	"terapeutického	nihilismu".	Odmítnout	jednat	na	základě
neúplného	poznání	lidského	těla	a	doznat,	že	"tady	moje	znalosti	končí",	bylo
považováno	za	nevědecké.

Intelektuální	podvodníci	usilující	o	prodej	svých	produktů	použili	tuto
taktiku	i	vůči	mně.

Termín	iatrogenie,	tedy	studium	škod	způsobených	léčbou,	není	příliš
rozšířen	-	mimo	oblast	medicíny	jsem	jeho	užití	dosud	nezaznamenal.	Navzdory
své	celoživotní	posedlosti	takzvanou	chybou	prvního	typu	neboli	falešnou
pozitivitou	jsem	se	s	pojmem	iatrogenního	poškození	setkal	teprve	nedávno,
během	rozhovoru	s	esejistou	Bryanem	Appleyardem.	Jak	to,	že	tak	důležitá
myšlenka	není	součástí	obecného	povědomí?	Dokonce	i	do	medicíny	samotné	-
myslím	té	moderní	-	se	prastarý	imperativ	"především	neuškoď"	vplížil	velmi
pozdě.	Filozof	vědy	Georges	Canguilhem	si	položil	otázku,	proč	se	zmíněná
myšlenka	objevila	teprve	v	padesátých	letech	dvacátého	století.	Za	sebe	musím
dodat,	že	nedokážu	pochopit,	jak	je	možné,	že	odborníci	páchají	ve	jménu
poznání	tak	dlouho	škody	a	prochází	jim	to.

Smutné	je,	že	jak	se	ukazuje,	iatrogenie	objevila	pouze	to,	co	bylo	lidem	již
známo,	než	si	věda	v	éře	osvícenství	osvojila	až	příliš	mnoho	sebejistoty	a
arogance.	Opět	tu	platí,	že	naši	předkové	byli	moudřejší	než	my:	Řekové,
Římané,	Byzantinci	i	Arabové	si	byli	mezí	poznání	dobře	vědomi	a	respektovali
je.	Dochované	pojednání	středověkého	arabského	lékaře	a	filozofa	ar-Rahávího
potvrzuje,	že	tyto	středomořské	kultury	iatrogenii	znaly.	Již	dříve	jsem	uvažoval
i	o	tom,	že	život	mohlo	člověku	zachránit	také	náboženství,	pokud	jej	odradilo
od	návštěvy	lékaře.	Iluzi,	že	své	potíže	svěřuje	povolaným,	tak	mohl	místo	u
lékaře	uspokojit	v	Apollónově	chrámu.	Zajímavé	na	tom	je,	že	starověké
středomořské	kultury	nejspíš	tento	výměnný	obchod	dobře	chápaly	a	zčásti
přijaly	náboženství	právě	jako	nástroj	ke	zkrocení	této	iluze.

Pokud	nevíte,	kde	vaše	vědomosti	končí	a	co	vše	obnáší	jejich	aplikace,
nejste	schopni	je	skutečně	využít.	Postosvícenská	věda	i	její	dcera,	věda



provozovaná	badatelskými	superhvězdami,	šťastně	dosáhly	pozitivních	výsledků
ve	fyzice	(alespoň	té	lineární),	chemii	a	technice.	V	jistém	bodě	se	však	musíme
vzdát	snahy	o	eleganci	a	zaměřit	se	na	to,	co	jsme	tak	dlouho	zanedbávali:	na
zmapování	prostoru,	kde	nám	současné	vědecké	metody	nepomohou,	spolu	s
důsledným	studiem	obecné	vědecké	iatrogenie,	tedy	škod,	jež	může	věda
způsobit	(přesněji	řečeno	těch,	které	už	způsobila).	Považuji	to	za	velmi
potřebný	a	úctyhodný	cíl.

Iatrogenie	regulátorů.	Jak	se	bohužel	zdá,	běžnou	odpovědí	na	problémy,
jaké	zažíváme,	je	volání	po	větší	(či	přímo	neomezené)	regulaci	ekonomických
aktivit.	Právě	regulátoři	se	však	svými	zásahy	postarali	o	naplnění	mých
nejhorších	zlých	snů.	Právě	oni	prosazovali,	abychom	se	spoléhali	na	hodnocení
ratingových	agentur	a	"metody	výpočtu	rizik",	které	jen	zvýšily	zranitelnost
systému,	protože	bankéři	se	na	jejich	základě	pouštěli	do	aktivit,	jež	nás	později
tak	nepříjemně	překvapily.	Navzdory	tomu	máme	nadále	tendenci	jakýkoliv
problém	řešit	sovětsko-harvardským	způsobem,	tedy	vyšší	regulací,	což	ovšem
prospívá	jen	investičním	bankéřům,	právníkům,	bývalým	regulátorům,	kteří	dnes
působí	jako	poradci	finančních	institucí,	a	dalším	zájmovým	skupinám.

FRONETICKÁ	PRAVIDLA:	CO	V	PRAXI	UDĚLAT	(ČI
NEUDĚLAT)	PRO	ZMÍRNĚNÍ	VLIVU	ČTVRTÉHO

KVADRANTU,	NELZE-LI	UPLATNIT	STRATEGII	ČINKY

Nejviditelnější	úniková	cesta	ze	čtvrtého	kvadrantu	vede	přes	"osekání
ostrých	hran"	-	omezení	části	rizik	prostřednictvím	pojištění,	je-li	dostupné,	a
uplatnění	strategie	činky,	jak	jsme	si	ji	popsali	ve	třinácté	kapitole.	Pokud	tuto
strategii	použít	nelze	a	zároveň	je	ve	hře	riziko,	jemuž	se	nejsme	schopni
vyhnout	-	například	v	podobě	klimatických	vlivů,	epidemií	a	dalších	jevů	tohoto
typu	z	výše	uvedené	tabulky	-,	bude	nejlépe,	posílíme-li	svou	odolnost	tím,	že	se
budeme	řídit	následujícími	zásadami.

1.	Respektujte	čas	a	nedemonstrativní	poznání.
Vzpomeňme	si	na	úctu,	již	chovám	vůči	Matce	Zemi	-	už	jen	pro	její	stáří.

Nacházíme-li	se	ve	čtvrtém	kvadrantu,	bude	určité	sérii	dat	trvat	mnohem	déle,
než	odhalí	své	vlastnosti.	Odjakživa	kritizuji	skutečnost,	že	bankovní	manažeři,
kteří	se	pohybují	přímo	v	srdci	tohoto	území,	dostávají	odměny	na	základě
krátkodobého	(řekněme	ročního)	hodnocení,	přičemž	u	hodnot,	jež	spravují,
dochází	k	propadu	obvykle	jednou	za	pět,	deset	nebo	patnáct	let	-	panuje	tu	tedy
značný	nesoulad	mezi	časovým	úsekem,	v	němž	hodnocení	probíhá,	a	dobou
dostatečně	dlouhou	k	odhalení	reálných	vlastností	příslušných	systémů.



Navzdory	dlouhodobým	ztrátám	tak	bankéři	bohatnou.
Dávejme	přednost	věcem,	které	fungují	dlouhodobě	-	je	pravděpodobnější,

že	už	dosáhly	ergodického	stavu.	Přinejhorším	nevíme,	jak	dlouho	ještě
přetrvají.{101}

Mějme	na	paměti,	že	důkazní	břemeno	leží	na	těch,	kdo	komplexní	systémy
narušují,	nikoliv	na	těch,	kteří	chrání	status	quo.

2.	Vyhněte	se	optimalizaci	a	vyhledávejte	redundanci.
K	redundanci	a	optimalizaci,	které	jsme	probírali	v	první	části	tohoto

dodatku,	ještě	několik	slov.
Redundance	(ve	formě	úspor	a	hotovosti	ukryté	pod	matrací)	je	opakem

zadlužení.	Psychologové	nás	učí,	že	zbohatnutí	není	zdrojem	štěstí	-	pokud
úspory	utratíte.	Schováte-li	si	je	však	pod	matraci,	budete	případnou	"černou
labutí"	méně	zranitelní.

Pro	zvýšení	odolnosti	portfolia	lze	rovněž	uzavřít	či	vytvořit	jistý	druh
pojištění.

Dobrým	nápadem	není	ani	přehnaná	specializace.	Představte	si,	co	by	se
stalo,	kdyby	vaše	profese	kompletně	zanikla.	Analytičce	(prognostického	druhu)
působící	na	Wall	Street,	která	si	přivydělává	jako	břišní	tanečnice,	se	během
finanční	krize	povede	výrazně	lépe	než	její	kolegyni,	která	se	věnuje	jen	analýze.

3.	Vyhněte	se	předpovědím	málo	pravděpodobných	výstupů	(u	těch	obvyklých
to	není	nutné).

Předpovědět	důsledky	vzdálených	mimořádných	událostí	je	samozřejmě
obtížnější.

4.	Pozor	na	"atypičnost"	mimořádných	událostí.
Existují	naivní	metody	zvané	"analýza	scénářů"	a	"zátěžové	testy"	-	obvykle

založené	na	minulosti	(či	jisté	"smysluplné"	teorii).	Minulé	deficity	ovšem
nemohou	sloužit	jako	předpovědi	těch	budoucích	(výše	jsme	si	ukázali	proč),
nevíme	tedy,	o	jaké	hodnoty	se	při	zkouškách	opírat.	Nefungují	zde	ani	tzv.

"predikční	trhy",	neboť	ty	nás	nijak	nechrání	před	působením	komplexních
výtěžků.	Při	binární	volbě	(ano/ne)	se	mohou	uplatnit	dobře,	ve	čtvrtém
kvadrantu	však	již	nikoliv.

5.	Pozor	na	morální	hazard	spojený	s	výplatou	prémií.
Sázet	na	to,	že	se	nemusíme	bát	skrytých	systémových	rizik	ve	čtvrtém

kvadrantu,	je	neobyčejně	výhodné	-	naplníte	si	konto	opakovanými	prémiemi,
posléze	zkrachujete	a	tiše	se	vytratíte	ze	scény.	Říká	se	tomu	morální	hazard.
Bankéři	si	vinou	tohoto	nesouladu	v	systému	odměn	vždy	přijdou	na	své,	neboť
náklady	nakonec	zaplatí	celá	společnost.	Totéž	platí	pro	vedoucí	pracovníky
velkých	firem.

6.	Vyhněte	se	jistým	metodám	měření	rizik.



Konvenční	metody	měření	založené	na	podmínkách	Průměrova	a	upravené
pro	velké	odchylky	nefungují.	Právě	zde	se	necháváme	mnohdy	nachytat	-	a	s
mnohem	závažnějšími	důsledky,	než	když	jen	předpokládáme	něco	jiného	než
Gaussovu	křivku.	Pojmy	jako	"směrodatná	odchylka"	nejsou	ve	čtvrtém
kvadrantu	stabilní	a	nic	smysluplného	v	něm	neměří.	Totéž	platí	i	pro	"lineární
regresi"	(chyby	leží	ve	čtvrtém	kvadrantu),	"Sharpův	poměr",	Markowitzovo
optimální	portfolio,	analýzu	rozptylu,	metodu	nejmenších	čtverců,	podčtverců	a
nadčtverců	a	vůbec	všechno,	co	bezmyšlenkovitě	vytáhneme	z	učebnice
statistiky.	Jak	pozoruji,	mnozí	lidé	roli	mimořádných	událostí	akceptují	a
souhlasí	se	mnou,	ale	přesto	tyto	metody	používají	i	nadále	-	což	mě	přivádí	až	k
domněnce,	zda	nejde	o	jistý	druh	duševní	poruchy.

7.	Pozitivní	či	negativní	"černá	labuť"?
Je	zřejmé,	že	ve	čtvrtém	kvadrantu	můžeme	být	vystaveni	"černým	labutím"

jak	pozitivního,	tak	negativního	typu;	je-li	expozice	negativní,	je
pravděpodobnější,	že	skutečný	aritmetický	průměr	bude	měřením	předchozích
případů	podhodnocen	a	i	celkový	potenciál	odhadneme	mylně.

V	podmínkách	globalizace	není	naše	naděje	dožití	tak	vysoká,	jak	se
domníváme,	neboť	data	pomíjejí	zásadní	věc:	možnost	příchodu	velké	epidemie
(která	zcela	převáží	efekt	pokroku	léčebných	technik).	Totéž	platí,	jak	jsme	již
viděli,	pro	výnosy	z	rizikových	investic.

Naproti	tomu	historie	spekulativních	investic	do	výzkumu	se	nejeví	v	příliš
růžových	barvách.

Biotechnologické	firmy	jsou	však	obvykle	vystaveny	neurčitosti	příznivé,
zatímco	banky	téměř	výlučně	nepříznivé.

Z	chyb	v	modelování	těží	ti,	kteří	se	vystavují	"černým	labutím"	pozitivního
druhu.	Ve	svém	novém	výzkumu	tyto	stavy	označuji	jako	"konvexní"	nebo
"konkávní"	vůči	chybě	v	modelování.

8.	Nezaměňujte	absenci	volatility	s	absencí	rizika.
Konvenční	metody,	které	používají	coby	indikátor	stability	volatilitu,	nám

podávají	klamný	obraz,	protože	právě	snížení	volatility	-	a	s	ním	i	zvýšení	rizika
velkých	skoků	-	je	příznačné	pro	proces	směřující	k	extrémovským	podmínkám.
Nachytat	se	tímto	způsobem	nechal	i	jistý	předseda	Fedu	jménem	Ben	Bernanke
-	a	s	ním	celý	bankovní	sektor.	Nebylo	to	naposledy.

9.	U	rizik	se	střezte	prezentací	konkrétních	čísel.
Jak	jsme	si	ukázali	výše,	vnímání	rizik	je	podmíněno	tím,	jak	jsou	nám	tato

rizika	prezentována,	což	je	ve	čtvrtém	kvadrantu	zvláště	naléhavé.	V	ostatních
třech	jde	o	problém	mnohem	mírnějšího	rázu.



VIII.	DESET	PRINCIPŮ,	JAK	ZVÝŠIT
ODOLNOST	SPOLEČNOSTI	VŮČI	"ČERNÝM

LABUTÍM"	{102}

Následujících	deset	zásad	se	týká	především	oblasti	ekonomiky	a	je
zaměřeno	na	úsilí	vyrovnat	se	v	postkrizovém	období	se	čtvrtým	kvadrantem.

1.	Co	je	křehké,	mělo	by	padnout,	dokud	je	to	malé.
Žádný	subjekt	by	neměl	vyrůst	natolik,	aby	byl	na	pád	příliš	velký.	Evoluce

v	ekonomické	sféře	dopomáhá	k	největšímu	růstu	těm,	kteří	nesou	nejvíce
skrytých	rizik.

2.	Zastavme	privatizaci	zisků	a	socializaci	ztrát.
Cokoliv,	co	vyžaduje	sanaci,	by	mělo	být	znárodněno;	to	ostatní	nechť	je

soukromé,	malé	a	vystavené	riziku.	Dobrali	jsme	se	systému,	který	si	ze
socialismu	i	kapitalismu	bere	to	nejhorší.

Socialisté	ve	Francii	v	osmdesátých	letech	převzali	řízení	bank.	Ve
Spojených	státech	po	roce	2000

převzaly	banky	řízení	vlády.	To	se	vymyká	chápání.
3.	Lidé,	kteří	řídili	autobus	se	zavázanýma	očima	(a	havarovali),	by	neměli

dostat	nový.
Ekonomická	obec	(univerzity,	regulační	orgány,	centrální	bankéři,	vládní

úředníci	a	různé	organizace	s	četným	ekonomickým	personálem)	přišla	selháním
systému	v	roce	2008	o	legitimitu.	Věřit,	že	nás	titíž	lidé	z	problémů	zase
dostanou,	je	nezodpovědné	a	hloupé.	Nezodpovědné	je	rovněž	naslouchat	radám
"expertů	na	řízení	rizik"	a	akademikům	z	ekonomických	fakult,	kteří	i	nadále
propagují	metody,	jež	selhaly	(např.	Value-at-Risk).	Najděme	inteligentní	lidi	s
čistým	štítem.

4.	Nesvěřujme	řízení	jaderné	elektrárny	-	nebo	svých	finančních	rizik	-	lidem,
kteří	dostávají	"výkonnostní	prémie".

Je	pravděpodobné,	že	zatímco	o	sobě	budou	tito	lidé	tvrdit,	že	jsou
konzervativní,	nemilosrdně	proškrtají	výdaje	na	bezpečnostní	mechanismy,	aby
díky	vzniklým	úsporám	vykázali	zisk.	Prémie	nepřihlížejí	ke	skrytým	rizikům
bankrotu.	Právě	tato	asymetrie	v	systému	odměn	stojí	za	současným	stavem.
Žádné	další	pobídky	bez	překážek:	kapitalismus	je	systémem	odměn	a	trestů,
nikoliv	jen	odměn.

5.	Kompenzujte	komplexitu	jednoduchostí.
Komplexita	vznikající	z	globalizace	a	síťového	propojení	ekonomických

aktivit	vyžaduje	protiváhu	v	podobě	jednoduchých	finančních	produktů.



Komplexní	ekonomika	představuje	jistou	formu	pákového	efektu	již	sama	o
sobě.	Tímto	pákovým	systémem	je	efektivita.	Přidáme-li	k	takovému	celku
zadlužení,	povede	to	k	nekontrolovaným	a	nebezpečným	pohybům,	jež	nám
neponechají	prostor	pro	případné	chyby.

Komplexní	systémy	přežívají	díky	svým	rezervám	a	redundancím,	ne	díky
zadlužení	a	optimalizaci.

Kapitalismus	se	nemůže	vyhnout	módním	vlnám	a	bublinám.	Ty	majetkové
(např.	v	roce	2000)	se	ukázaly	jako	mírné;	dluhové	bubliny	jsou	však	vysoce
ničivé.

6.	Dynamit	nepatří	do	rukou	dětem,	i	když	je	opatřen	varovným	nápisem.
Je	třeba	zrušit	komplexní	finanční	produkty,	protože	jim	nikdo	nerozumí,	a

jen	málokdo	má	dost	rozumu	na	to,	aby	si	to	připustil.	Občany	musíme	chránit
před	nimi	samými,	před	bankéři,	kteří	jim	prodávají	"hedgeové"	produkty,	i	před
omylnými	regulátory,	kteří	se	nechají	ovlivnit	ekonomickými	teoretiky.

7.	Na	důvěře	by	měla	záviset	jen	Ponziho	schémata.	Vlády	by	neměly	nikdy
volat	po	"obnovení	důvěry".

V	Ponziho	schématu	(to	nejznámější	zosnoval	Bernard	Madoff)	si	jeho
organizátor	půjčuje	nebo	přijímá	finance	od	nových	investorů,	aby	mohl	vyplatit
ty	stávající,	kteří	chtějí	investici	ukončit.

Kaskády	dohadů	a	zvěstí	jsou	produktem	komplexních	systémů.	Vláda	jejich
šíření	nemůže	nijak	zastavit.	Potřebujeme	být	schopni	tyto	zvěsti	setřást,	být
vůči	nim	odolní.

8.	Projevují-li	se	u	narkomana	abstinenční	příznaky,	nedávejte	mu	další
drogy.	Použít	pákový	efekt	k	tomu,	abychom	vyléčili	problémy	vzniklé	jeho
nadměrným	užíváním,	není	homeopatie,	nýbrž	snaha	popřít	realitu.	Krize	ze
zadlužení	není	problémem	dočasným,	ale	strukturním.	Je	třeba	zahájit	nápravu.

9.	Občané	by	neměli	záviset	na	aktivech	jako	prostředku	k	uložení	majetku	a
spoléhat	ve	svých	penzijních	plánech	na	nedokonalé	rady	"expertů".
Ekonomické	aktivity	bychom	měli	definancializovat	a	naučit	se	nepoužívat	trhy
jako	skladiště	finančních	hodnot:	ty	navzdory	názorům	"expertů"	neposkytují
jistoty,	jaké	běžný	občan	vyžaduje.	Investovat	bychom	měli	pouze	pro	zábavu.
Úzkost	by	občané	měli	zažívat	jen	nad	vlastním	podnikáním	(které	mají	ve
vlastních	rukou)	a	nikoliv	nad	investicemi	(nad	nimiž	kontrolu	nemají).

10.	Udělejme	z	rozbitých	vajec	omeletu.
Krize	z	roku	2008	je	problém,	který	nelze	zahladit	kosmetickými	úpravami,

tak	jako	není	možné	pár	nouzovými	záplatami	opravit	shnilý	lodní	trup.
Potřebujeme	postavit	nový,	z	čerstvého	(a	odolného)	materiálu;	budeme	muset
předělat	celý	systém	dříve,	než	se	předělá	sám.	Učiňme	dobrovolný	krok	k
odolnější	ekonomice	tím,	že	pomůžeme	k	samovolnému	pádu	tomu,	co	padnout



musí,	dluhy	převedeme	na	čistou	hodnotu,	upozadíme	roli	ekonomického	a
akademického	establishmentu,	přestaneme	s	udělováním	Nobelových	cen	za
ekonomii,	znemožníme	převzetí	firem	financované	dluhem	(tzv.	LBO

transakce),	bankéře	přesuneme	tam,	kam	patří,	vezmeme	si	nazpět	prémie
těch,	kteří	nás	do	stávající	situace	dostali	(pomocí	restituce	jmění	vyplaceného
například	Robertu	Rubinovi	a	dalším	banksterům,	jejichž	bohatství	dotují	ze
svých	daní	například	učitelé),	a	naučíme	občany,	jak	se	vyrovnat	se	světem
obsahujícím	menší	počet	jistot.

Staneme	se	tak	svědky	ekonomického	života,	který	se	bude	více	podobat
biologickému	prostředí:	menší	firmy,	pestřejší	ekologie,	žádná	finanční	páka	-
jinými	slovy	svět,	kde	místo	bankéřů	riskují	podnikatelé	a	kde	firmy	denně
vznikají	a	zanikají,	aniž	by	to	kohokoliv	překvapilo.

Po	tomto	výletě	do	světa	obchodu	a	ekonomie	se	přesuňme	k	něčemu	méně
jarmarečnímu.

IX.	AMOR	FATI:	JAK	SE	STÁT
NEZNIČITELNÝM

Milý	čtenáři,	je	načase	se	opět	rozloučit.
Nacházím	se	v	Amijúnu,	městě	svých	předků.	V	jeho	okolí	je	pohřbeno

všech	mých	šestnáct	pra-pra-prarodičů,	osm	pra-prarodičů	a	čtyři	prarodiče,
vesměs	v	okruhu	nějakých	šesti	kilometrů.	Prastrýce,	bratrance	a	další	příbuzné
v	to	nepočítám.	Všichni	odpočívají	na	hřbitovech	uprostřed	olivových	hájů	v
údolí	Kúra,	na	úpatí	pohoří	Libanon,	které	stoupá	do	výše	tak	rázně,	že	i	odsud
zdola	lze	vidět	sněhová	pole,	vzdálená	pouhých	třicet	kilometrů.

Dnes	jsem	se	za	soumraku	vydal	ke	kostelu	svatého	Sergia,	jehož	nazývají
místní	po	aramejsku	Mar	Sarkis,	abych	na	tamním	hřbitově,	kde	leží	příbuzní	z
mé	rodinné	větve,	pozdravil	svého	otce	a	strýce	Dédého,	který	za	mých
bouřliváckých	časů	tolik	nesnášel	můj	ležérní	styl	oblékání.	Nepochybuji,	že	se
na	mě	hněvá	dodnes;	když	jsme	se	v	Paříži	naposledy	setkali,	poznamenal,	že
jsem	oblečen	jako	Australan.

Pravý	důvod	mé	návštěvy	byl	proto	trochu	sobečtější:	chtěl	jsem	se	připravit
na	svou	další	pouť.

Je	to	takový	můj	záložní	plán.	Hodnou	chvíli	jsem	hleděl	na	místo,	kde	bude
můj	vlastní	hrob.	Má-li	člověk	představu	o	své	poslední	štaci,	"černá	labuť"	jej
nezničí	tak	lehce.

Připadal	jsem	si	v	tu	chvíli	velmi	odolný.
Na	všech	cestách	mě	dnes	doprovází	Seneca,	a	to	-	poté	co	jsem	oprášil	svou

znalost	latiny	-	v	původním	znění.	Cítil	jsem	se	nesvůj,	když	jsem	ho	četl



anglicky,	v	jazyce	znesvěceném	ekonomy	a	byrokraty	Fedu.
Přinejmenším	nyní	mi	to	nepřipadalo	možné	-	bylo	by	to	jako	číst	Yeatse	ve

svahilštině.
Seneca	byl	velkým	učitelem	a	praktikem	stoicismu,	který	proměnil	jeho

řecko-fénickou	podobu	z	metafyzické	rozpravy	v	praktický	a	etický	životní
program,	způsob,	jak	dosáhnout	summum	bonum,	těžko	přeložitelný	výraz
popisující	život	na	nejvyšší	možné	mravní	úrovni,	jak	jej	vnímali	Římané.
Kromě	tohoto	nedosažitelného	cíle	nám	však	Seneca	zanechal	i	praktickou	radu,
možná	jedinou,	u	níž	si	dokážu	jasně	představit	přechod	od	slov	k	činům.	Právě
on	(s	Ciceronovou	pomocí)	poučil	Montaigne,	že	filozofovat	znamená	pochopit,
jak	zemřít.	Právě	on	naučil	Nietzscheho	amor	fati,	tedy	"milovat	osud",	což
Nietzschemu	dodalo	sílu	k	tomu,	aby	dokázal	s	klidem	přehlížet	nepřízeň	osudu,
nemoc,	jíž	trpěl,	i	zášť	protivníků.

Stoicismus	v	Senecově	podání	spočívá	v	umění	vyrovnat	se	se	ztrátou	a
překonat	vrozenou	nelibost,	kterou	v	nás	vyvolává,	jinými	slovy	potlačit
závislost	na	tom,	co	vlastníme.	Vzpomeňme	si	na	příměr	Dannyho	Kahnemana:
kdybych	vám	daroval	krásný	dům,	vůz	značky	Lamborghini,	na	účet	vám	vložil
milion	dolarů,	obklopil	vás	okruhem	přátel	a	známých	a	za	pár	měsíců	vám	zase
všechno	vzal,	byli	byste	na	tom	mnohem	hůře,	než	kdybych	vám	nedal	nic.

Senecova	přesvědčivost	v	oblasti	morální	filozofie	se	zakládá	(alespoň	podle
mého	názoru)	na	faktu,	že	na	rozdíl	od	ostatních	filozofů	nesnižoval	hodnotu
bohatství,	majetku	a	vlastnictví	proto,	že	by	byl	chudý.	Byl	údajně	jedním	z
nejbohatších	lidí	své	doby.	Připravil	se	pouze	na	to,	že	kdykoliv	může	o	všechno
zase	přijít.	Kdykoliv.	Přestože	jeho	kritici	tvrdí,	že	v	každodenním	životě	nebyl
oním	stoickým	mudrcem,	za	jakého	se	prohlašoval	-	zejména	proto,	že	měl	ve
zvyku	svádět	vdané	ženy	(jejichž	manželé	to	nebrali	právě	stoicky)	-,	svému
ideálu	se	přinejmenším	přiblížil.	Byl	mocným	mužem,	a	měl	tedy	řadu
protivníků	-	a	jestliže	někdy	stoickým	ideálům	nedostál,	i	tak	jim	byl	mnohem
blíže	než	jeho	současníci.

A	stejně	jako	je	těžší	vykazovat	dobré	morální	kvality,	jste-li	bohatí,	než
když	jste	chudí,	je	i	obtížnější	být	stoikem,	je-li	člověk	bohatý,	mocný	a	vážený,
než	když	je	nuzný,	nešťastný	a	opuštěný.

Nihil	perditi
V	devátém	Senecově	listu	dobude	Démétrios,	zvaný	"Dobyvatel	měst",	zemi

filozofa	Stilpóna.	Jeho	žena	a	děti	při	tom	zahynou.	Když	se	posléze	Stilpóna
ptají,	o	co	všechno	přišel,	odpoví:	Nihil	perditi,	o	nic.

Omnia	mea	mecum	sunt.	Všechno,	co	mi	patří,	je	u	mě.	Tomuto	muži	se
podařilo	dosáhnout	stoické	soběstačnosti,	obrany	proti	nepřízni	osudu	zvané



stoiky	apatheia.	Jinými	slovy,	to,	o	co	mohl	přijít,	nepovažoval	za	skutečně
důležité.

Včetně	vlastního	života.	Seneca	byl	připraven	na	to,	že	může	přijít	o
všechno,	a	tedy	i	o	něj.	Když	byl	později	podezírán	z	účasti	na	spiknutí,	dostal
od	císaře	Nerona	příkaz,	aby	spáchal	sebevraždu.	Podle	dochovaných	zpráv	tak
učinil	příkladným	způsobem	a	bez	jakéhokoliv	rozrušení,	jako	kdyby	se	na
takový	čin	denně	připravoval.

Seneca	uzavíral	své	eseje	(psané	formou	dopisů)	slovem	vale,	často	chybně
překládaným	jako	"sbohem".

Má	týž	kořen	jako	anglická	slova	"value"	a	"valor"	a	dvojí	význam:	"buď
silný"	a	"buď	hoden".	Tak	tedy	vale.

POZNÁMKY

ZE	ZÁKULISÍ:	DOPLŇUJÍCÍ	POZNÁMKY,	TECHNICKÉ
KOMENTÁŘE,	ODKAZY	A	DOPORUČENÍ	K	ČETBĚ

Předměty	jsem	rozdělil	tematicky,	obecné	odkazy	tedy	většinou	najdete	u
kapitol,	v	nichž	byly	dané	pojmy	poprvé	zmíněny.	Před	mechanickým	členěním
podle	kapitol	dávám	přednost	logické	návaznosti.

PROLOG	A	KAPITOLA	PRVNÍ
Zvonová	křivka:	Výrazem	zvonová	křivka	myslím	Gaussovu	zvonovou

křivku,	jinými	slovy	normální	rozdělení.	Jde	vlastně	o	cosi	jako	přezdívku,
protože	zvonu	se	podobají	všechny	křivky	tohoto	druhu.	Mluvím-li	o
gaussovském	typu	nebo	příbuznosti,	myslím	tím	veškerá	podobná	rozdělení,	u
nichž	je	nepravděpodobný	případ	nepodstatný	a	nemá	výrazný	dopad	(technicky
řečeno,	je	neškálovatelný	-	všechny	momenty	mají	konečnou	velikost).
Povšimněte	si,	že	vizualizace	zvonové	křivky	prostřednictvím	histogramu
maskuje	podíl	ojedinělých	událostí,	protože	ty	budou	představovat	body	daleko
napravo	či	nalevo	od	středu.

Diamanty:	Viz	Eco	(2002).
Platónství:	Odkazuji	v	zásadě	na	rizika	vyplývající	z	užití	špatných	forem,

nikoliv	na	to,	že	formy	neexistují.	Nejsem	proti	esencialismům;	jsem	jen	často
skeptický	vůči	zpětným	konstrukcím	a	identifikaci	správné	formy.	Jde	o	problém
inverze.

Empirik:	Označuji-li	se	za	empirika	nebo	empirického	filozofa,	je	to	z	toho
důvodu,	že	jsem	skeptický	vůči	konfirmatorním	generalizacím	a	unáhlenému
teoretizování.	Nejde	tu	o	odkaz	k	britské	empirické	tradici.	Jak	uvidíme	u



Makridakisovy	soutěže,	za	"empirické"	badatele	se	označuje	i	mnoho	statistiků,
ačkoli	v	praxi	činí	pravý	opak	-	minulost	odívají	do	teorií.

Zmínky	o	Ježíši	Kristu:	Viz	Josephus	Flavius,	Válka	židovská.
První	světová	válka	a	její	předpověď:	Ferguson	(2006b).
Retrospektivní	zkreslení:	Viz	Fischhoff	(1982b).
Historické	otřesy:	Braudel	(1985)	na	s.	169	cituje	málo	známou	pasáž	z

Gautiera:	"‚Tato	dlouhá	historie,'	napsal	Emile-Félix	Gautier,	‚trvala	dvanáct
století,	déle	než	celé	dějiny	Francie.	Když	se	řecký	jazyk	i	myšlení	a	veškeré	toto
dědictví	setkaly	s	prvním	arabským	mečem,	vypařily	se,	jako	by	nikdy
neexistovaly.'"	Další	diskuse	o	diskontinuitě	viz	Gurvitch	(1957),	Braudel
(1953),	Harris	(2004).

Náboženství	šířící	se	jako	bestseller:	Veyne	(1971).	Viz	též	Veyne	(2005).
Shlukování	politických	názorů:	Pinker	(2002).
Kategorizování:	Rosch	(1973,	1978).	Viz	též	Umberto	Eco:	Kant	a

ptakopysk.
Historiografie	a	filozofie	dějin:	Bloch	(1953),	Carr	(1961),	Gaddis	(2002),

Braudel	(1969,	1990),	Bourdé	a	Martin	(1989),	Certeau	(1975)	a	Mukkadima	Ibn
Chaldúna	ilustrují	hledání	příčinnosti,	jež	vidíme	již	u	Hérodota.	Filozofie	dějin:
viz	Aron	(1961),	Fukuyama	(1992).	Postmodernistický	pohled:	viz	Jenkins
(1991).	V	druhé	části	knihy	dokládám,	jak	si	historiografové	neuvědomují
epistemologický	rozdíl	mezi	dopředným	a	zpětným	procesem	(tedy	mezi
projekcí	a	zpětnými	konstrukcemi).

Informace	a	trhy:	Viz	Shiller	(1981,	1989),	De	Long	et	al.	(1991)	a	Cutler
et	al.	(1989).	Značná	část	pohybů	na	trhu	nemá	"příčinu",	pouze	dodatečné
vysvětlení.

Deskriptivní	hodnota	s	ohledem	na	propady:	Viz	Galbraith	(1997),	Shiller
(2000)	a	Kindleberger	(2001).

KAPITOLA	TŘETÍ
Filmy:	Viz	DeVany	(2002).	K	roli	psychické	nákazy	při	nakupování

hudebních	nosičů	viz	Salganik	et	al.
(2006).
Náboženství	a	oblasti	nákazy:	Viz	Boyer	(2001).
Moudrost	(šílenství)	davů:	Kolektivně	dokážeme	jak	zmoudřet,	tak	i

výrazně	zhloupnout.	Kolektivní	intuice	může	dobře	fungovat	v	průměrovských
doménách,	například	u	hmotnosti	býků	(viz	Surowiecki,	2004),	ale	soudím,	že	v
komplikovanějších	predikcích	selháváme	(ekonomické	proměnné,	u	nichž
davové	rozhodování	vede	k	patologickým	výsledkům:	dvě	hlavy	vědí	méně	než
jedna).	Chyby	ve	skupinovém	rozhodování:	viz	Sniezek	a	Buckley	(1993).



Klasickým	dílem	je	Extraordinary	Popular	Delusions	and	the	Madness	of
Crowds	Charlese	Mackaye.

Růst	dopadu	událostí:	Zajdenweber	(2000).
Moderní	život:	Émile	Zola	vítal	vstup	trhu	do	kulturní	sféry,	k	němuž	došlo

za	jeho	života,	a	patrně	byl	také	jedním	z	prvních,	kteří	z	toho	těžili.	Domníval
se,	že	schopnost	spisovatelů	a	umělců	využít	tržního	systému	je	osvobodí	od
závislosti	na	rozmarech	mecenášů.	Doprovodná	silnější	koncentrace	ovšem
způsobila,	že	daný	systém	přinesl	prospěch	jen	velmi	málo	lidem.	Lahire	(2006)
dokládá,	že	většina	spisovatelů	v	dějinách	žila	v	nuzných	poměrech.	Je
pozoruhodné,	že	právě	z	Francie	máme	o	literární	tradici	velké	množství	údajů.

KAPITOLA	ČTVRTÁ
Titanic:	Citát	pochází	z	prezentace	Davea	Ingrama	na	sympoziu	"Řízení

rizik	v	podnikání",	jež	se	konalo	v	Chicagu	2.	května	2005.	Více	informací	o
LTCM	viz	Lowenstein	(2000),	Dunbar	(1999).

Humeovo	pojetí	skepticismu:	Hume	(1748,	2000).
Sextus	Empiricus	v	Základech	pyrrhónské	skepse:	"Odmítnout	metodu

indukce	(επαγωγη)	je	myslím	jednoduché.	Protože	lidé	chtějí	jejím
prostřednictvím	na	základě	jednotlivostí	podepřít	obecné	pravdy,	učiní	tak
pozorováním	buď	některých,	nebo	všech	jednotlivostí.	Půjde-li	však	jen	o
některé,	indukce	bude	vratká;	to	v	případě,	že	některé	z	jednotlivostí,	jež	byly	v
indukci	pominuty,	budou	těmto	obecným	pravdám	odporovat;	a	půjde-li	o
všechny,	lidé	budou	stát	před	nesplnitelným	úkolem,	protože	jednotlivosti	a
nekonečno	jsou	neurčité.	To	dle	mého	názoru	v	obou	případech	vede	k	závěru,
že	indukce	není	dostatečně	pevná."

Bayle:	Přestože	je	jeho	Dictionnaire	historique	et	critique	dlouhá	(dvanáct
svazků	a	téměř	6000	stránek)	a	těžká	(18	kg)	kniha,	byla	svého	času
intelektuálním	bestsellerem,	než	ji	vystřídali	philosophes.	Je	dostupná	na
stránkách	Francouzské	národní	knihovny	(www.bnf.fr).

Humeova	inspirace	Baylem:	Viz	Popkin	(1951,	1955).	Podobnost	s	Humem
jasně	ukáže	i	četba	jakéhokoliv	díla	biskupa	Hueta	(viz	níže).

Baylovi	předchůdci:	Dissertation	sur	la	recherche	de	la	vérité	Simona
Fouchera	(kol.	1673).

Foucherovo	pojednání	je	radost	číst	a	v	jeho	světle	se	tradice	výzkumu
heuristik	a	předsudků	jeví	jako	pokračování	předosvícenské	a	předvědecké
revoluční	atmosféry.

Biskup	Huet	a	problém	indukce:	Pierre-Daniel	Huet	ve	svém	Traité
philosophique	de	la	faiblesse	de	l'esprit	humain	napsal:	"Věci	nelze	poznat	s
dokonalou	určitostí,	protože	možných	příčin	existuje	nekonečné	množství."



Huet,	bývalý	biskup	z	Avranches,	toto	dílo	napsal	pod	pseudonymem	Théocrite
de	Pluvignac,	Seigneur	de	la	Roche,	Gentilhomme	de	Périgord.	Kapitola,	z	níž	je
citováno,	obsahuje	i	další	přesnou	prezentaci	problému,	který	později	vešel	ve
známost	jako	"Humeův".	Pojednání	pochází	z	roku	1690,	a	vzhledem	k	tomu,	že
Hume	se	narodil	teprve	o	jednadvacet	let	později,	mohl	Hueta	jen	stěží	ovlivnit.

Brochard:	Se	zmínkou	o	Brochardově	díle	(1888)	jsem	se	poprvé	setkal	v
Nietzschově	spisu	Ecce	Homo	v	poznámce,	v	níž	popisuje	skeptiky	jako	přímé
lidi.	"Znamenitá	studie	Victora	Brocharda,	‚Les	Sceptiques	Grecs',	v	níž	je	také
vhodně	využito	mých	‚Laertian'.	Skeptikové,	jediný	úctyhodný	typ	v	tak	dvoj	až
pětiznačném	národě	filosofů!"	Brochard	byl	mimochodem	učitelem	Marcela
Prousta	(viz	Kristeva,	1998).

Zdá	se,	že	Brochard	pochopil	-	pár	desetiletí	před	Popperovým	narozením	-
Popperův	problém.

Prezentuje	stanoviska	negativního	empiricismu,	která	nadnesl	Ménodotos	z
Nikomedie,	v	pojmech,	jež	se	podobají	tomu,	co	bychom	dnes	nazvali
"popperovským"	empirismem.	Zajímalo	by	mě,	zda	měl	Popper	o	Ménodotovi
tušení.	Zdá	se	alespoň,	že	jej	nikde	necituje.	Brochard	svou	neuvěřitelně	moderní
dizertační	práci	o	chybách	pod	názvem	De	l'erreur	vydal	v	roce	1878	na	půdě
Pařížské	univerzity.

Epilogismus:	O	Ménodotovi	toho	víme	jen	málo	s	výjimkou	útoků,	kterými
jej	zahrnul	jeho	odpůrce	Galénos,	jak	o	tom	svědčí	dochovaná	latinská	verze
jeho	Základů	empirismu	(Subfiguratio	empirica):

Memoriam	et	sensum	et	vocans	epilogismum	hoc	tertium,	multotiens	autem
et	preter	memoriam	nihil	aliud	ponens	quam	epilogismum.	(Třetí	metodou	je
vedle	vnímání	a	vzpomínání	epilogismus,	protože	její	uživatel	nemá	kromě
paměti	nic	jiného.)

Naděje	však	neumírá,	neboť	Perilli	(2004)	na	základě	dopisu	překladatele
Ishaka	Bin	Hunaina	uvádí,	že	dochována	může	být	dosud	neobjevená	arabská
"transkripce"	Ménodotova	díla.

Pascal:	I	Pascal	si	byl	vědom	problému	konfirmace	a	asymetrické	podstaty
úsudku.	Ve	své	předmluvě	k	Pojednání	o	vakuu	(Traité	du	vide)	píše:

Když	usoudili,	že	příroda	netoleruje	vakuum,	mysleli	tím	jen	přírodu	ve
stavu,	v	jakém	ji	poznali,	protože	aby	to	mohli	prohlásit	obecně,	nestačilo	by
něco	takového	dosvědčit	stokrát,	tisíckrát	ani	víckrát,	ať	už	by	šlo	o	jakkoli
vysoké	číslo,	neboť	k	popření	obecné	definice	by	stačil	i	jediný	případ;	a	i	kdyby
odporoval	jen	jediný...

Humeův	životopisec:	Mossner	(1970).	K	dějinám	skepticismu	viz
přednášky	Victora	Cousina	Leçons	d'historie	de	la	philosophie	à	la	Sorbonne
(1828)	a	Les	philosophes	classiques	Hippolyta	Taina,	9.	vydání	(1868,	1905).



Popkin	(2003)	nabízí	současnou	verzi.	Viz	též	Heckman	(2003)	a	Bevan	(1913).
V	moderní	filozofii	pravděpodobnosti	jsem	nenarazil	na	nic,	co	by	ji	spojovalo	s
tím,	po	čem	pátrali	skeptikové.

Sextus:	Viz	Popkin	(2003),	Sextus,	House	(1980),	Bayle,	Huet,	Annas	a
Barnes	(1985)	a	Sextus	Empiricus	(2000,	úvod	Julie	Annasové	a	Jonathana
Barnese).	Favier	(1906)	se	těžko	shání;	jediný	výtisk,	který	jsem	díky	úsilí	Gura
Hubermana	objevil,	se	již	rozpadal	-	patrně	do	něj	během	posledního	století
nikdo	nenahlédl.

Ménodotos	z	Níkomédie	a	spojení	empirismu	a	skepticismu:	Podle
Brocharda	(1887)	propojil	pyrrhónství	a	empirismus	Ménodotos.	Viz	též	Favier
(1906).	Skeptický	pohled	na	tento	názor	zastávají	Dye	(2004)	a	Perilli	(2004).

Funkce,	nikoliv	struktura;	empirická	trojnožka:	Existují	pouze	tři	zdroje,
na	něž	se	může	zkušenost	spoléhat:	pozorování,	historie	(tj.	zaznamenané
pozorování)	a	úsudek	s	pomocí	analogie.

Algazel:	Viz	jeho	pojednání	Taháfut	al-falásifa	,	které	Averroes	vyvrací	ve
svém	spisu	Taháfut	al-taháfut.

Náboženští	skeptikové:	Existuje	i	středověká	židovská	tradice,	do	níž	spadá
arabsky	píšící	básník	Jehuda	Halevi.	Viz	Floridi	(2002).

Algazel	a	finální/přibližná	příčinnost:	"...	jejich	určování	-	na	základě
jediného	pozorování	-	povahy	nutného	vztahu	mezi	příčinou	a	následkem,	jako
by	snad	člověk	někdy	nepozoroval	tytéž	následky	bez	příčin	jim	připisovaných,
nebo	tyto	příčiny	bez	týchž	následků."	(Taháfut)	V	jádru	Algazelovy	úvahy	leží
představa,	že	pokud	pijete,	protože	máte	žízeň,	neměli	byste	žízeň	chápat	jako
přímou	příčinu.	Věci	totiž	mohou	mít	i	jiný,	širší	rozměr;	v	tom	se	Algazel
nemýlí,	tomuto	širšímu	rozměru	však	mohou	porozumět	jen	lidé	obeznámení	s
evolucionistickým	myšlením.

K	modernímu	výkladu	přibližné	příčinnosti	viz	Tinbergen	(1963,	1968).
Algazel	svým	způsobem	staví	na	Aristotelovi,	aby	na	něho	zaútočil.	Aristotelés
již	ve	své	Fyzice	rozlišuje	mezi	různými	vrstvami	příčinnosti	(formální,
látkovou,	účinnou,	cílovou).

Moderní	diskuse	o	kauzalitě:	Viz	Reichenbach	(1938),	Granger	(1999)	a
Pearl	(2000).

Děti	a	přirozená	indukce:	Viz	Gelman	a	Coley	(1990),	Gelman	a	Hirschfeld
(1999)	a	Sloman	(1993).

Přirozená	indukce:	Viz	Hespos	(2006),	Clark	a	Boyer	(2006),	Inagaki	a
Hatano	(2006),	Reboul	(2006).

Shrnutí	předchozích	prací	viz	Plotkin	(1998).

KAPITOLA	PÁTÁ	AŽ	SEDMÁ



"Ekonomové":	Mluvím-li	o	"ekonomech",	mám	na	mysli	většinu
příslušníků	hlavního,	neoklasického	proudu	akademické	ekonomické	obce,
nikoliv	okrajové	skupiny,	jaké	představují	rakouská	či	postkeynesiánská	škola.

Malá	čísla:	Tversky,	Kahneman	(1971),	Rabin	(2000).
Doménová	specifita:	Williams	a	Connolly	(2006).	Často	ji	můžeme	vidět	v

přehnaně	interpretovaném	Wasonově	výběrovém	testu:	Wason	(1960,	1968).	Viz
též	Shaklee	a	Fischhoff	(1982),	Baron,	Bettie	a	Hershey	(1988).	Kahneman	a
statistikové	viz	Gilovich	et	al.	(2002).

Updike:	Jaynes	(1976).
Specializace	mozkových	hemisfér:	Gazzaniga	a	LeDoux	(1978),	Gazzaniga

et	al.	(2005).	Wolford,	Miller	a	Gazzaniga	(2000)	dokládají,	že	levá	hemisféra
volí	v	souvislosti	s	pravděpodobností	poněkud	neefektivní	strategii	(probability
matching).	Nabídnete-li	dejme	tomu	pravé	polovině	mozku	páku,	která
produkuje	žádoucí	předmět	v	60	%	případů,	a	druhou	páku,	která	jej	produkuje
ve	40	%	případů,	zvolí	správně	jako	optimální	strategii	tu	první.	Když	však	dáte
tutéž	volbu	levé	polovině	mozku,	bude	v	60	%	případů	tahat	za	první	páku	a	ve
40	%	za	druhou	-	odmítne	akceptovat	nahodilost.	Goldberg	(2005)	polemizuje,
že	specializace	je	rozvržena	jinak:	na	rozdíl	od	lézí	na	pravé	hemisféře	nemá
poškození	levé	u	dětí	závažné	následky,	zatímco	u	starších	osob	to	platí	naopak.
Elkhononu	Goldbergovi	děkuji	za	to,	že	mě	odkázal	na	Snyderovu	práci:	Snyder
(2001).

Uvedený	experiment	viz	Snyder	et	al.	(2003).
Výběr	punčoch	a	dodatečné	vysvětlení:	Experiment	s	punčochami	viz

Carter	(1999);	Nisbett	a	Wilson	(1977)	představují	zřejmě	původní	zdroj.	Viz	též
Montier	(2007).	Astebro:	Astebro	(2003).	Viz	"Searching	for	the	Invisible	Man",
The	Economist,	9.	3.	2006.	Možné	vysvětlení	vysoké	míry	podnikatelských
selhání	přehnanou	sebedůvěrou	viz	Camerer	(1995).

Dopamin:	Brugger	a	Graves	(1997)	a	mnoho	dalších.	Ohledně	dopaminové
asymetrie	viz	též	Mohr	et	al.

(2003).
Entropie	a	informace:	Pojmu	entropie	se	záměrně	vyhýbám,	protože	ve

svém	obvyklém	pojetí	není	vhodný	pro	typ	nahodilosti,	s	nímž	se	v	reálném
životě	setkáváme.	Tlustým	koncům	vyhovuje	lépe	Tsallisova	entropie.

Poznámky	k	Georgesi	Perecovi:	Eco	(1994).
Narativita	a	iluze	porozumění:	Wilson,	Gilbert	a	Centerbar	(2003):	"Teorie

bezmoci	demonstruje,	že	cítí-li	lidé,	že	nemohou	ovlivňovat	či	předvídat	chování
okolního	prostředí,	jsou	vystaveni	riziku	závažných	motivačních	a	kognitivních
deficitů,	například	depresi."	K	psaní	deníku	viz	Wilson	(2002)	či	Wegner	(2002).

Příklad	E.	M.	Forstera:	odkaz	viz	Margalit	(2002).



Národní	povaha:	Terracciano	et	al.	(2005),	k	míře	variace	mezi	jedinci	viz
Robins	(2005).	Iluze	národních	rysů,	již	obvykle	nazývám	"národnostní
heuristika",	je	spjata	s	haló	efektem:	viz	Rosenzweig	(2006)	a	Cialdini	(2001).	K
ontologii	národnosti	viz	Anderson	(1983).

Konzistenční	zkreslení:	To,	čemu	psychologové	říkají	konzistenční
zkreslení,	je	efekt,	k	němuž	dochází,	vybavujeme-li	si	ty	vzpomínky,	které	dávají
smysl	v	souvislosti	s	pozdější	informací.	Viz	Schacter	(2001).

Paměť	není	jako	počítačový	harddisk:	Rose	(2003),	Nader	a	LeDoux
(1999).

Mýtus	potlačených	vzpomínek:	Loftus	a	Ketcham	(2004).
Šachisté	a	diskonfirmace:	Cowley	a	Byrne	(2004).
Quineův	problém:	Davidson	(1983)	argumentuje	ve	prospěch	lokálního

skepticismu,	avšak	proti	skepticismu	globálnímu.
Narativita:	Povšimněte	si,	že	o	věci	nehovořím	v	existenciálním,	ale	čistě

praktickém	kontextu;	na	narativitu	tedy	pohlížím	jako	na	kompresi	informací	a
nikoliv	jako	na	cosi	filozofičtějšího	(např.

v	tom,	zda	je	či	není	naše	já	sekvenční).	Existuje	literatura	o	"narativním
jáství"	samotném	-

Brunner	(2002)	i	o	jeho	nezbytnosti	-	Strawson	(1994).	Strawsonův	útok	viz
Strawson	(2004).

Debata:	Schechtman	(1997),	Taylor	(1999),	Phelan	(2005).	Syntéza	viz
Turner	(1996).

"Postmodernisté"	a	potřebnost	narace:	Viz	McCloskey	(1990)	a
Frankfurter	a	McGoun	(1996).

Narativita	rčení	a	přísloví:	Psychologové	již	dlouho	zkoumají	sklon	k
manipulovatelnosti,	jejž	projevují	lidé	ve	společenských	situacích,	jsou-li
konfrontováni	se	sugestivním	rčením	či	příslovím.	Již	od	šedesátých	let
minulého	století	se	například	provádějí	experimenty,	v	nichž	je	jedna	skupina
lidí	tázána,	zda	si	myslí,	že	je	dané	přísloví	pravdivé,	zatímco	druhá	skupina	má
totéž	rozhodnout	u	přísloví	tvrdícího	pravý	opak.	Mnohdy	zábavné	výsledky
těchto	testů	uvádí	Myers	(2002).

Věda	jako	narace:	Vědecké	články	mohou	opravdu	uspět	díky	témuž
narativnímu	zkreslení,	jaké	stojí	za	zdařilým	příběhem.	Jde	o	to,	získat	si
pozornost	publika.	Viz	Bushman	a	Wells	(2001).

Zjišťování	pravděpodobnosti:	Barron	a	Erev	(2003)	dokládají,	že	není-li
pravděpodobnost	explicitně	prezentována,	bývá	podceňována.	Vycházím	rovněž
z	osobní	komunikace	s	Barronem.

Riziko	a	pravděpodobnost:	Viz	Slovic,	Fischhoff	a	Lichtenstein	(1976),
Slovic	et	al.	(1997)	a	Slovic	(1987).	K	riziku	jako	analýze	a	riziku	jako	teorii



pocitů	viz	Slovic	et	al.	(2002,	2003)	a	Taleb	(2004c).	Viz	Bar-Hillel	a	Wagenaar
(1991).

Spojitost	mezi	klamem	narativity	a	klinickými	poznatky:	Dawes	nabízí
ekonomům	zajímavé	zjištění:	viz	jeho	práci	(1999)	o	rozhovorech	a	splétání
příběhů.	K	retrospektivnímu	efektu	viz	Dawes	(2001).

Dva	systémy	uvažování:	Viz	Sloman	(1996,	2002),	résumé	viz	Kahneman	a
Frederick	(2002).	Vše	shrnuje	Kahnemanova	přednáška	u	příležitosti	převzetí
Nobelovy	ceny,	dostupná	na	www.nobel.se.

Viz	též	Stanovich	a	West	(2000).
Riziko	a	emoce:	Vzhledem	k	zvýšenému	zájmu	o	roli	emocí	v	lidském

chování	roste	množství	literatury	o	"riziku	jako	pocitu",	roli	emocí	v	procesu
přijímání	rizika	i	jeho	prevence.	Viz	Loewenstein	et	al.

(2001)	a	Slovic	et	al.	(2003a).	Přehled	viz	Slovic	et	al.	(2003b)	a	Slovic
(1987).	K	diskusi	"afektivní	heuristiky"	viz	Finucane	et	al.	(2000).	K	modularitě
viz	Bates	(1994).

Emoce	a	poznání:	K	vlivu	emocí	viz	LeDoux	(2002).	K	riziku	viz	Bechara
et	al.	(1994).

Heuristika	dostupnosti	(jak	snadno	se	nám	věci	vybavují):	Viz	Tversky	a
Kahneman	(1973).

Reálná	četnost	katastrof:	Podnětná	diskuse	viz	Albouy	(2002),
Zajdenweber	(2000)	nebo	Sunstein	(2002).

Terorismus	a	zneužívání	senzací:	Viz	esej	v	Taleb	(2004c).
Psychologická	literatura	o	rozhodování	(heuristiky	a	předsudky):

Nejúplnější	přehled	o	tématu	podává	Baron	(2000).	Kunda	(1999)	poskytuje
shrnutí	z	pohledu	sociální	psychologie	(autor	bohužel	předčasně	zemřel);	kratší
práce:	Plous	(1993).	Viz	též	Dawes	(1988)	a	Dawes	(2001).

Velká	část	původních	článků	je	shrnuta	v	Kahneman	et	al.	(1982),	Kahneman
a	Tversky	(2000),	Gilovich	et	al.	(2002)	a	Slovic	(2001a	a	2001b).	Pro	výklad
intuice	viz	též	Myers	(2002),	pro	ekologickou	prezentaci	tématu	Gigerenzer	et
al.	(2000).	Nejúplnější	výklad	v	oblasti	ekonomie	a	financí	poskytuje	Montier
(2007),	kde	jsou	dostupné	i	jeho	skvělé	syntetické	práce,	jež	mě	sytily	poslední
čtyři	roky.	Montier	není	akademik,	a	tak	jde	rovnou	k	jádru	věci.	Vybrané
technické	texty	viz	též	v	Camerer,	Loewenstein	a	Rabin	(2004).	Doporučuji
shrnující	článek	o	klinickém	"expertním"	poznání	u	Dawese	(2001).

Další	prezentace	o	obecné	psychologii	rozhodování:	Klein	(1998)
předkládá	alternativní	model	intuice.

K	sociální	manipulaci	viz	Cialdini	(2001).	Camerer	(2003)	je
specializovanější,	zaměřuje	se	na	teorii	her.

Obecné	přehledové	eseje	a	ucelené	knihy	o	kognitivních	vědách:	Newel	a



Simon	(1972),	Varela	(1988),	Fodor	(1983),	Marr	(1982),	Eysenck	a	Keane
(2000),	Lakoff	a	Johnson	(1980).	The	MIT

Encyclopedia	of	Cognitive	Science	obsahuje	přehledové	články	hlavních
badatelů.

Evoluční	teorie	a	oblasti	adaptace:	Viz	Wilson	(2000),	Kreps	a	Davies
(1993)	a	Burnham	(1997,	2003).	Velmi	čtiví	jsou	Burnham	a	Phelan	(2000).
Kompilace	prací	Roberta	Triverse	viz	Trivers	(2002).	K	válkám	viz	také
Wrangham	(1999).

Politika:	Michael	Shermer,	"The	Political	Brain:	A	Recent	Brain-imaging
Study	Shows	That	Our	Political	Predilections	Are	a	Product	of	Unconscious
Confirmation	Bias",	Scientific	American,	26.

9.	2006.
Neurobiologie	rozhodování:	Pro	obecné	pochopení	poznatků	o	architektuře

mozku	viz	Gazzaniga	et	al.
(2002).	Gazzaniga	(2005)	poskytuje	literární	rešerši	některých	témat.

Popularizační	zpracování:	Carter	(1999).	Doporučuji	také	následující	tituly:
Ratey	(2001),	Ramachandran	(2003),	Ramachandran	a	Blakeslee	(1998),	Carter
(1999,	2002),	Conlan	(1999),	Lewis,	Amini	a	Lannon	(2000,	velmi	čtivé),	a
Goleman	(1995).	K	vztahu	pravděpodobnosti	a	mozku	viz	Glimcher	(2002).

Klasickými	pracemi	v	oblasti	emocionálního	mozku	jsou	tři	Damasiovy
knihy	(1994,	2000,	2003),	LeDoux	(1998)	a	podrobnější	LeDoux	(2002).	Viz	též
kratší	práci	Evans	(2002).	K	roli	vidění	v	estetice	i	v	interpretaci	viz	Zeki	(1999).

Obecné	práce	o	paměti:	V	oblasti	psychologie	nabízí	shrnující	práci	o
paměťových	předsudcích	a	jejich	spojitosti	s	efektem	zpětného	pohledu	Schacter
(2001).	Neurobiologie	viz	Rose	(2003)	a	Squire	a	Kandel	(2000).	Baddeley
(1997)	je	obecná	učebnice	o	paměti	(z	pohledu	empirické	psychologie).

Intelektuální	kolonie	a	sociální	život:	K	filozofickým	školám	viz	Collins
(1998)	(domnívám	se	ovšem,	že	Collins	nebyl	obeznámen	s	Casanovovým
problémem	natolik,	aby	vzal	v	úvahu	zkreslení,	které	činí	práce	osamocených
filozofů	náchylnějšími	k	zapadnutí).	K	ilustraci	agresivity	skupin	viz	Uglow
(2003).

Hyman	Minsky	a	jeho	dílo:	Minsky	(1982).
Asymetrie:	Prospektová	teorie	(Kahneman	a	Tversky	[1979]	a	Tversky	a

Kahneman	[1992])	objasňuje	asymetrii	mezi	pozitivními	a	negativními
náhodnými	událostmi,	ale	také	dokládá,	že	zatímco	negativní	doména	je
konvexní,	pozitivní	je	konkávní,	což	znamená,	že	jedna	ztráta	100	jednotek	je
méně	bolestivá	než	100	ztrát	jedné	jednotky,	a	rovněž,	že	jednorázový	zisk	100
jednotek	přináší	mnohem	menší	uspokojení	než	100	zisků	jedné	jednotky.

Neurální	koreláty	asymetrie:	Viz	odkazy	k	výzkumu	Richarda	Davidsona	v



Goleman	(2003),	Lane	et	al.
(1997)	a	Gehring	a	Willoughby	(2002).	Csikszentmihalyi	(1993,	1998)

atraktivitu	stálých	odměn	podrobněji	vysvětluje	svou	teorií	"plynutí".
Opožděné	odměny	a	jejich	neurální	koreláty:	McLure	et	al.	(2004)

ukazuje,	že	aktivita	mozkové	kůry	se	při	rozhodování	opožďuje,	čímž	nám
poskytuje	náhled	na	limbické	impulsy,	jež	stojí	za	okamžitostí	odezvy	a	aktivitou
mozkové	kůry,	zapojené	v	procesu	opožďování.	Viz	též	Loewenstein	et	al.
(1992),	Elster	(1998),	Berridge	(2005).	K	neurologii	preferencí	u	malp	viz	Chen
et	al.	(2005).

Krvácet	nebo	zkrachovat:	Gladwell	(2002)	a	Taleb	(2004c).	Proč	je
krvácení	bolestivé,	můžeme	vysvětlit	ubíjejícím	stresem;	Sapolsky	et	al.	(2003)	a
Sapolsky	(1998).	K	tomu,	proč	mají	firmy	rády	stabilní	výtěžky,	viz	Degeorge	a
Zeckhauser	(1999).	Poetika	naděje:	Mihailescu	(2006).

Diskontinuity	a	skoky:	René	Thom	je	rozdělil	do	sedmi	tříd:	Thom	(1980).
Evoluce	a	nízká	pravděpodobnost:	Vezměme	rovněž	v	úvahu	naivní

evoluční	myšlení,	předpokládající	"optimální"	fungování	selekce.	Když	však
dojde	na	mimořádné	události,	významný	vědec,	zakladatel	sociobiologie	E.	O.
Wilson	s	touto	optimálností	nesouhlasí.	Viz	Wilson	(2002):	Lidský	mozek	se
zjevně	vyvinul	tak,	aby	se	emocionálně	vázal	pouze	na	malou	geografickou
oblast,	omezené	pásmo	soukmenovců	a	dvě	či	tři	budoucí	generace.	Nedívat	se
příliš	daleko	kupředu	a	do	dálky	vůbec	je	z	darwinistického	hlediska	zásadním
principem.	Máme	vrozený	sklon	ignorovat	jakoukoliv	budoucí	možnost,	kterou
zatím	nepotřebujeme	zkoumat,	a	prohlašujeme	to	za	projev	zdravého	rozumu.
Proč	přemýšlíme	tak	krátkozrace?	Důvod	je	jednoduchý:	je	to	pevně	vžitá	část
našeho	paleolitického	dědictví.	Po	statisíce	let	platilo,	že	ti,	kdo	se	soustředili	na
krátkodobé	zisky	v	malém	okruhu	přátel	a	příbuzných,	žili	déle	a	zanechali	po
sobě	více	potomků	-	a	to	i	tehdy,	když	jejich	kolektivní	snahy	vyústily	v	zánik
jejich	panství	a	říší.	Pohled	do	budoucna,	který	mohl	zachránit	jejich	vzdálené
potomky,	vyžadoval	vizi	a	instinktivně	jen	obtížně	mobilizovatelnou	vyšší	míru
altruismu.

Viz	též	Miller	(2000):	"Evoluce	nedokáže	předvídat.	Postrádá	dlouhodobou
vizi	managementu	farmaceutické	firmy.	Živočišné	druhy	si	nemohou	k	placení
svých	účtů	sehnat	spekulativní	kapitál,	zatímco	jejich	výzkumné	týmy...	Právě
proto	je	těžké	vysvětlit	inovace."

Povšimněte	si,	že	ani	jeden	z	autorů	nevzal	v	úvahu	můj	argument
poukazující	na	úctu	ke	stáří	jako	možnou	kompenzaci	krátké	paměti.

KAPITOLA	OSMÁ
V	nemilosrdném	poli	filozofie	pravděpodobnosti	se	němému	svědectví	říká



chybná	referenční	třída,	ve	fyzice	antropické	zkreslení,	ve	statistice	pak	zkreslení
vyplývající	z	faktu	přežití	(survivorship	bias).

(Zajímavou	vlastnost	vykazují	ekonomové:	ti	tento	efekt	objevili	hned
několikrát	po	sobě	a	mezitím	se	jím	nechávali	závažně	oklamat.)

Konfirmace:	Ve	svém	eseji	O	pravdě	Bacon	píše:	"Žádné	potěšení	se
nevyrovná	tomu,	když	stojíš	na	svrchované	půdě	Pravdy	(na	vrchu,	kam	nesahá
ničí	pravomoc	a	kde	vzduch	je	vždy	jasný	a	čirý)	a	vidíš	omyly	a	bloudění,	mlhy
a	bouře	dole	v	údolí."	Tento	úryvek	výstižně	dokládá,	jak	nás	mohou
chvályhodné	záměry	dovést	k	tomu,	abychom	sedli	na	lep	konfirmaci.

Bacon	nerozuměl	empirikům:	Hledal	zlatý	střed.	Ještě	jeden	citát:	Kořen,	z
něhož	vyrůstají	omyly,	tj.	tato	nesprávná	filosofie,	je	trojího	druhu:	je	sofistická,
empirická	a	pověrečná.	(...)	Nejcharakterističtějším	příkladem	filosofování
prvního	druhu	je	Aristoteles,	který	poškodil	přírodní	filosofii	svou	logikou.	Svět
sestrojil	z	kategorií...	Nikoho	ať	nemýlí	to,	že	v	jeho	knihách	O	zvířatech,	v
Problématech	a	jiných	jeho	pojednáních	se	často	mluví	o	pokusech.	Své	závěry
učinil	už	napřed,	při	tom,	když	tyto	závěry	vytvářel,	nepoužil	náležitě
zkušenosti...	Ještě	znetvořenější	a	obludnější	tvrzení,	než	tomu	bylo	v	případě
filosofie	sofistické	neboli	racionální,	přináší	však	filosofie	empirická.	Nezakládá
se	na	světle	běžných	pojmů	(které,	i	když	slabé	a	povrchní,	je	přece	jen	jaksi
obecné,	a	vztahuje	se	na	mnohé	věci),	nýbrž	spočívá	na	omezeném	počtu
několika	málo	nejasných	pokusů.

Možná	právě	kvůli	Baconovu	nepochopení	nám	trvalo	tak	dlouho,	než	jsme
pochopili,	že	empirikové	zacházeli	s	historií	(a	pokusy)	jako	s	pouhým	a
neurčitým	"rádcem",	tedy	to,	co	označujeme	výrazem	epilogismus.

Nakladatelský	průmysl:	Allen	(2005),	Klebanoff	(2002),	Epstein	(2001),	de
Bellaigue	(2004)	a	Blake	(1999).	Úsměvný	seznam	odmítnutých	titulů	viz
Bernard	(2002)	a	White	(1982).	Memoáry	Michaela	Kordy,	Korda	(2000),
vnášejí	do	tohoto	odvětví	trochu	barvitosti.	Uvedené	knihy	poskytují	pouze
nepřímé	svědectví,	ale	jak	uvidíme,	prodej	knih	se	řídí	strmými	strukturami
invariantními	ke	změně	měřítka,	což	implikuje	silnou	roli	nahodilosti.

Antropické	zkreslení:	Viz	výbornou	a	vyčerpávající	diskusi	v	Bostrom
(2002).	Ve	fyzice	viz	Barrow	a	Tipler	(1986)	a	Rees	(2004).	Sornette	(2004)
zahrnuje	Gottovu	derivaci	přežití	jako	mocninný	zákon.	V	oboru	financí	rozebírá
survivorship	bias	Sullivan	et	al.	(1999).	Viz	též	Taleb	(2004a).

Studie,	které	toto	zkreslení	ignorují	a	vyslovují	nepřiměřené	závěry:	Stanley
a	Danko	(1996)	a	ještě	bláhovější	Stanley	(2000).

Rukopisy	a	Féničané:	K	přežití	a	vědě	viz	Cisne	(2005).	Povšimněte	si,	že
zmíněný	článek	se	zabývá	fyzickým	přetrváním	(tak	jako	u	fosilií),	nikoliv
přežitím	v	kulturním	smyslu,	což	implikuje	selekční	zkreslení.	Děkuji	Peteru



Bevelinovi.
Stiglerův	zákon	eponymie:	Stigler	(2002).
Statistika	francouzského	knižního	trhu:	Lire,	duben	2005.
Proč	záleží	na	disperzi:	Technicky	řečeno,	distribuce	extrémů	(tedy

nejvyšších	a	nejnižších	hodnot)	závisí	více	na	varianci	procesu	nežli	na	jeho
průměru.	Je	pravděpodobnější,	že	snímek,	na	němž	je	velmi	hubený,	vám	ukáže
spíše	člověk,	jehož	tělesná	hmotnost	má	sklon	silně	kolísat,	než	člověk,	jehož
průměrná	hmotnost	je	nižší,	ale	stabilní.	Průměr	(tedy	schopnosti)	někdy	hraje
jen	velmi	malou	roli.

Fosilní	nálezy:	Za	komentář	k	tomuto	tématu	děkuji	Fredericku
Colbournovi.	V	literatuře	je	uvedený	efekt	znám	jako	"tah	přítomnosti",	ale	jeho
dopad	se	vzhledem	k	názorovým	neshodám	mezi	badateli	obtížně	odhaduje.	Viz
Jablonski	et	al.	(2003).

Neobjevené	veřejné	poznání:	Další	projev	němého	svědectví:	laboratorní
výzkum	lze	provádět	i	z	pohodlí	pracovny	tím,	že	skládáte	dohromady	mozaiku
tvořenou	výsledky	výzkumu	badatelů,	kteří	pracují	odděleně	a	unikají	jim
spojitosti.	Pomocí	bibliografické	analýzy	je	možno	mezi	publikovanými
informacemi	nalézt	dosud	neodhalená	spojení.	Toto	ospravedlnění	"salónního"

výzkumu	viz	Fuller	(2005),	kde	jsem	je	"objevil".	K	dalším	zajímavým
objevům	viz	Spasser	(1997)	a	Swanson	(1986a,	1986b,	1987).

Zločin:	Definice	ekonomického	"zločinu"	přichází	až	po	události.	Regulace
nefungují	retrospektivně	a	mnoho	aktivit,	jež	byly	příčinou	různých	excesů,
např.	úplatky,	se	tak	nedočká	potrestání.

Bastiat:	Viz	Bastiat	(1862-1864).
Casanova:	Děkuji	čtenáři	Milu	Jonesovi	za	to,	že	mě	upozornil	na	přesný

počet	svazků.	Viz	Masters	(1969).
Problém	referenčního	bodu:	Vzít	v	úvahu	i	informace	ležící	pod	povrchem

vyžaduje	myšlení	v	podmiňovacím	modu,	čehož	kupodivu	řada	vědců	(zejména
těch	lepších)	není	schopna.	Rozdíl	mezi	dvěma	pravděpodobnostmi	nazýváme
jednoduše	podmíněná	pravděpodobnost.	Počítáme	pravděpodobnost	přežití
podmíněnou	tím,	že	my	sami	jsme	součástí	vzorku.	Stručně	řečeno,
pravděpodobnost	nemůžete	spočítat,	je-li	vaše	přežití	součástí	podmínky
realizace	tohoto	procesu.

Morové	epidemie:	Viz	McNeill	(1976).

KAPITOLA	DEVÁTÁ
Inteligence	a	Nobelova	cena:	Simonton	(1999).	Jestliže	výsledky	v	testech

IQ	s	něčím	korelují,	pak	jen	velmi	slabě	s	pozdějším	úspěchem.
"Neurčitost":	Knight	(1923).	Moje	definice	takového	rizika	(Taleb	2007c)



říká,	že	jde	o	normativní	situaci,	v	níž	si	můžeme	být	pravděpodobnostmi	jisti,	tj.
nejsou	v	ní	žádné	metapravděpodobnosti.

Jestliže	však	nahodilost	a	riziko	vyvstávají	z	epistemické	mlhy,	z	obtíží	v
rozpoznání	příčin,	pak	je	takové	rozlišení	nutně	jen	pouhé	slovíčkaření.	Každý,
kdo	četl	Cicerona,	by	v	tom	rozpoznal	jeho	pravděpodobnost;	viz	epistemickou
mlhu	v	jeho	De	divinatione,	Liber	primus,	LVI,	127:	Qui	enim	teneat	causas
rerum	futurarum,	idem	necesse	est	omnia	teneat	quae	futura	sint.	Quod	cum
nemo	facere	nisi	deus	possit,	relinquendum	est	homini,	ut	signis	quibusdam
consequentia	declarantibus	futura	praesentiat.

"Kdo	zná	příčiny	budoucích	věcí,	ten	nutně	zná	i	celou	budoucnost.	Ježto
však	nikdo	není	s	to,	leda	bůh,	musí	být	zůstaveno	člověku,	aby	z	některých
znamení,	jejichž	význam	je	mu	zřejmý,	napřed	vytušil	budoucnost."

Filozofie	a	epistemologie	pravděpodobnosti:	Laplace.	Pojednání:	Keynes
(1920),	de	Finetti	(1931),	Kyburg	(1983),	Levi	(1970),	Ayer,	Hacking	(1990,
2001),	Gillies	(2000),	von	Mises	(1928),	von	Plato	(1994),	Carnap	(1950),
Cohen	(1989),	Popper	(1971),	Eatwell	et	al.	(1987)	a	Gigerenzer	et	al.	(1989).

Dějiny	statistického	poznání	a	metod:	K	dějinám	statistiky	jsem	nenalezl
žádnou	inteligentní	práci,	která	by	se	nechytila	do	tenat	ludického	klamu	a
gaussismu.	Konvenční	výklad	viz	Bernstein	(1996)	a	David	(1962).

Všeobecné	knihy	o	pravděpodobnosti	a	teorii	informace:	Cover	a	Thomas
(1991);	méně	technický,	ale	znamenitý	je	Bayer	(2003).	Probabilistický	pohled
na	teorii	informace:	posmrtně	vydaný	Jaynes	(2003)	je	-	díky	bayesovskému
přístupu	a	alergii	na	formalismus	"učených	idiotů"	-	kromě	de	Finettiho	díla
jedinou	matematickou	prací,	kterou	lze	laikovi	doporučit.

Poker:	Uniká	ludickému	klamu;	viz	Taleb	(2006a).
Platónův	normativní	přístup	k	pravorukosti	a	levorukosti:	Viz	McManus

(2002).
Nietzscheho	Bildungsphilister:	Viz	van	Tongeren	(2002)	a	Hicks	a

Rosenberg	(2003).	Akademikové	vám	pod	vlivem	konfirmačního	zkreslení
řeknou,	že	intelektuálové	nejsou	vědecky	rigorózní,	a	uvedou	příklady	těch,	kteří
takoví	opravdu	nejsou,	nikoliv	těch,	kteří	se	tomuto	hodnocení	vymykají.

Ekonomická	literatura	zabývající	se	neurčitostí:	Carter	et	al.	(1962),
Shackle	(1961,	1973),	Hayek	(1994).	Hirshleifer	a	Riley	(1992)	zavádějí
neurčitost	do	neoklasické	ekonomie.

Nevyčíslitelnost:	Zemětřesení	viz	Freedman	a	Stark	(2003)	(děkuji	Guru
Hubermanovi).

Nedovzdělanci	na	akademické	půdě:	Klam	obousměrnosti:	jestliže
akademické	znamená	vědecky	rigorózní	(o	čemž	pochybuji,	protože	tzv.	peer
reviewing,	jehož	jsem	byl	svědkem,	je	příliš	často	jen	maškaráda),	nevyplývá	z



toho,	že	co	je	neakademické,	je	automaticky	i	nerigorózní.	Proč	o	této
"rigoróznosti"	pochybuji?	Akademikové,	kteří	podléhají	konfirmačnímu
zkreslení,	vám	ukážou,	čím	k	poznání	přispěli,	navzdory	svému	vysokému	počtu
se	však	zasloužili	pouze	o	nepatrnou	část	dosavadních	výsledků.	Neúměrně
vysoký	podíl	náleží	nezávislým	badatelům	a	lidem,	kteří	jsou	pohrdavě
označováni	za	amatéry,	jako	byli	např.	Darwin,	Freud,	Marx,	Mandelbrot	a	na
začátku	své	kariéry	dokonce	i	Einstein.	Vliv	ze	strany	akademiků	bývá	obvykle
druhotný.	To	platilo	dokonce	i	ve	středověku	a	v	období	renesance;	viz	LeGoff
(1985).	I	významní	osvícenci	(Voltaire,	Rousseau,	d'Holbach,	Diderot,
Montesquieu)	byli	neakademiky	v	době,	kdy	se	to	akademiky	na	scéně	přímo
hemžilo.

KAPITOLA	DESÁTÁ
Přehnaná	sebedůvěra:	Albert	a	Raiffa	(1982)	(práce	však	čekala	na

formální	zveřejnění	přibližně	deset	let).	Lichtenstein	a	Fischhoff	(1977)	doložili,
že	přehnanou	sebedůvěru	může	ovlivňovat	obtížnost	otázky;	u	jednoduchých
otázek	klesá	a	přechází	v	podceňování	vlastních	znalostí	(srv.	Armelius	[1979]).
Od	té	doby	se	mnoho	studií	pokusilo	pevně	stanovit	podmínky	kalibračního
selhání	nebo	odolnosti	(ať	už	šlo	o	předchozí	zkušenost	s	danou	problematikou,
ekologické	aspekty	domény,	úroveň	vzdělání	nebo	národnost):	Dawes	(1980),
Koriat,	Lichtenstein	a	Fischhoff	(1980),	Mayseless	a	Kruglanski	(1987),
Dunning	et	al.	(1990),	Ayton	a	McClelland	(1997),	Gervais	a	Odean	(1999),
Griffin	a	Varey	(1996),	Juslin	(1991,	1993,	1994),	Juslin	a	Olsson	(1997),
Kadane	a	Lichtenstein	(1982),	May	(1986),	McClelland	a	Bolger	(1994),	Pfeifer
(1994),	Russo	a	Schoernaker	(1992),	Klayman	et	al.	(1999).	Povšimněte	si
(nečekaného)	snížení	přehnané	sebedůvěry	v	případě	skupinových	rozhodnutí:
viz	Sniezek	a	Henry	(1989)	-	a	řešení	v	Plous	(1995).	Mám	podezření,	že	by	zde
mohla	hrát	roli	rozdílnost	extrémovských	a	průměrovských	veličin	a
nepravidelnost	proměnných.	Bohužel	jsem	neobjevil	práci,	která	by	mezi	oběma
druhy	veličin	rozlišovala.	Řešení	viz	též	ve	Stoll	(1996)	a	Arkes	et	al.	(1987).	K
přehnané	sebedůvěře	ve	financích	viz	Thorley	(1999)	a	Barber	a	Odean	(1999).
K	efektům	překročení	hranic	viz	Yates	et	al.

(1996,	1998),	Angele	et	al.	(1982).	K	přehnané	i	nedostatečné	sebedůvěře
současně	viz	Erev,	Wallsten	a	Budescu	(1994).

Frekvence	versus	pravděpodobnost	-	ekologický	problém:	Hoffrage	a
Gigerenzer	(1998)	se	domnívají,	že	přehnaná	důvěra	ve	vlastní	znalosti	hraje
méně	významnou	roli,	vyjádříme-li	problém	místo	v	míře	pravděpodobnosti	ve
frekvenčních	funkcích.	O	rozdílech	mezi	"ekologií"	a	laboratoří	probíhá	debata;
viz	Gigerenzer	et	al.	(2000),	Gigerenzer	a	Richter	(1990)	a	Gigerenzer	(1991).



Jsme	"rychlí	a	střídmí"	(Gigerenzer	a	Goldstein	[1996]).	Pokud	jde	o	"černou
labuť",	tyto	problémy	ekologie	nemusíme	brát	v	potaz:	nežijeme	v	prostředí,	v
němž	se	nám	dostává	frekvenčních	funkcí,	či	obecněji,	kterému	jsme
uzpůsobeni.	Dále	k	ekologii	viz	Cosmides	a	Tooby	(1990),	k	ludickému	aspektu
viz	Spariosu	(2004).	Brunswikovské	ideje	viz	Leary	(1987)	a	Brunswik	(1952).

Neuvědomování	si	vlastní	ignorance:	"Stručně	řečeno,	poznání,	na	němž	se
zakládá	schopnost	produkce	správného	úsudku,	je	totéž	poznání	jako	to,	které	je
základem	schopnosti	tento	správný	úsudek	rozpoznat.	Postrádat	první	znamená
zaostávat	ve	druhém."	Citováno	z	Kruger	a	Dunning	(1999).

Problém	expertů	v	izolaci:	Problém	expertů	chápu	jako	neodlišitelný	od
Matoušova	efektu	a	extrémovských	tlustých	konců	(více	viz	dále),	ale	v
psychologické	a	sociologické	literatuře	jsem	takové	spojení	nenalezl.

Klinické	poznání	a	jeho	problémy:	Viz	Meehl	(1954)	a	Dawes,	Faust	a
Meehl	(1989).	Nejzábavnější	je	esej	"Why	I	Do	Not	Attend	Case	Conferences",
viz	Meehl	(1973).	Viz	též	Wagenaar	a	Keren	(1985,	1986).

Finanční	analytici,	stádní	efekt	a	prognózy:	Viz	Guedj	a	Bouchaud	(2006),
Abarbanell	a	Bernard	(1992),	Chen	et	al.	(2002),	De	Bondt	a	Thaler	(1990),
Easterwood	a	Nutt	(1999),	Friesen	a	Weller	(2002),	Foster	(1977),	Hong	a	Kubik
(2003),	Jacob	et	al.	(1999),	Lim	(2001),	Liu	(1998),	Maines	a	Hand	(1996),
Mendenhall	(1991),	Mikhail	et	al.	(1997,	1999),	Zitzewitz	(2001)	a	El-Gafy	a
Forbes	(2005).	K	(nelichotivému)	srovnání	s	meteorologickými	předpověďmi
viz	Tyszka	a	Zielonka	(2002).

Ekonomové	a	prognózy:	Tetlock	(2005),	Makridakis	a	Hibon	(2000),
Makridakis	et	al.	(1982),	Makridakis	et	al.	(1993),	Gripaios	(1994),	Armstrong
(1978,	1981);	protiteze	viz	McNess	(1978),	Tashman	(2000),	Blake	et	al.	(1986),
Onkal	et	al.	(2003),	Gilepsie	(1979),	Baron	(2004),	Batchelor	(1990,	2001),
Dominitz	a	Grether	(1999).	Lamont	(2002)	zkoumá	faktor	věhlasu:	zavedení
prognostikové	se	zhoršují,	protože	v	zájmu	získání	pozornosti	produkují	stále
radikálnější	předpovědi	-	což	je	konzistentní	s	Tetlockovým	efektem	ježka.
Ahiya	a	Doi	(2002)	zkoumají	stádní	chování	v	Japonsku.	Viz	McNess	(1995),
Remus	et	al.	(1997),	O'Neill	a	Desai	(2005),	Bewley	a	Fiebig	(2002),	Angner
(2006),	Bénassy-Quéré	(2002);	Brender	a	Pisani	(2001)	se	věnují	tzv.

konsensu	agentury	Bloomberg;	De	Bondt	a	Kappler	(2004)	tvrdí,	že	v	datech
za	dvaapadesát	let	existují	doklady	slabé	perzistence,	viděl	jsem	však	jen
prezentaci,	nikoliv	práci	samu,	která	možná	po	dvou	letech	vůbec	nespatří	světlo
světa.	K	přehnané	sebedůvěře	viz	Braun	a	Yaniv	(1992).

K	obecné	intelektuální	diskusi	viz	Hahn	(1993).	Ještě	obecněji	viz	Clemen
(1986,	1989).	K	teorii	her	viz	Green	(2005).	Nezávazné	testy	predikce	provádí
také	mnoho	operátorů	(například	James	Montier)	a	řada	médií	(např.	Economist).



Jako	celek	je	třeba	brát	je	vážně,	protože	zahrnují	více	proměnných.
Populární	kultura:	Edward	Angly	zveřejnil	roku	1931	v	knize	Oh	Yeah?

předpovědi	prezidenta	Hoovera.	Další	velmi	zábavnou	knihou	je	Cerf	a	Navasky
(1998),	kde	jsem	mimochodem	našel	zmínku	o	odhadech	cen	ropy	z	doby	před
rokem	1973.

Dopady	přídavných	informací:	Hlavní	prací	je	Bruner	a	Potter	(1964).
Dannymu	Kahnemanovi	děkuji	za	diskuse	a	za	to,	že	mě	na	tuto	studii	upozornil.
Viz	též	Montier	(2007),	Oskamp	(1965)	a	Bernatzi	(2001).	Tyto	předsudky	se
stávají	dvojznačnou	informací	(Griffin	a	Tversky	[1992]).	K	tomu,	jak	ani	s
přibývající	expertizou	a	praxí	nemizejí,	viz	Kahneman	a	Tversky	(1982)	a
Tversky	a	Kahneman	(1982).	K	tomu,	jak	je	informace	konzistentní	s	naší
preferencí	pokládána	za	bernou	minci,	zatímco	ta	nekonzistentní	je	zkoumána
kriticky,	viz	Kunda	(1990).

Chybné	plánování:	Kahneman	a	Tversky	(1979)	a	Buehler,	Griffin	a	Ross
(2002).	Zmíněné	chyby	dokládají	trvalou	obecnou	neschopnost	plánovat
nepředpojatě	i	v	případech,	jež	se	opakují	-	ačkoli	v	těch	neopakovatelných	je
výraznější.

Války:	Trivers	(2002).
Existuje	motivace	ke	zdržování?	:	Flyvbjerg	et	al.	(2002).
Oskamp:	Oskamp	(1965)	a	Montier	(2007).
Charakteristika	úkolů	a	vliv	na	rozhodování:	Shanteau	(1992).
Episte-meversus	techne-:	toto	rozlišení	lze	vystopovat	až	k	Aristotelovi;

vrací	se	a	poté	zase	mizí.	Nejnověji	je	patrné	např.	v	tacitním	poznání	("know-
how").	Viz	Ryle	(1949),	Polanyi	(1958/1974)	a	Mokyr	(2002).

Kateřina	Veliká:	Počet	milenců	je	citován	z	Rounding	(2006).
Naděje	dožití:	www.annuityadvantage.com/lifeexpectancy.htm.	Pro	projekty	

překročení	s	mocninným	exponentem	3/2:	f=Kx3/2.	Podmíněné	očekávání	x,
vímeli,

že	x	překračuje	a,

	

KAPITOLA	JEDENÁCTÁ	AŽ	TŘINÁCTÁ
Náhodné	objevy:	Viz	Koestler	(1959)	a	Rees	(2004).	Podnětné	myšlenky



má	Rees	i	ohledně	předpověditelnosti.	Viz	též	Popperovy	komentáře	v	Popper
(2002)	a	Waller	(2002a),	a	dále	Cannon	(1940),	Mach	(1896)	(cituje	jej
Simonton	[1999])	a	Merton	a	Barber	(2004).	Shrnutí	viz	Simonton	(2004).	K
náhodným	objevům	v	medicíně	a	anesteziologii	viz	Vale	et	al.	(2005).

"Renesanční	člověk":	Viz	www.bell-
labs.com/project/feature/archives/cosmology/.

Laser:	Jako	obvykle	panují	ve	věci	"vynálezce"	této	technologie	rozpory.
Díky	retrospektivnímu	zkreslení	bývají	předchůdci	po	úspěšném	objevu	vždy
rychle	nalezeni.	Nobelovu	cenu	za	tento	objev	získal	Charles	Townsend,	ale	byl
zažalován	svým	studentem	Gordonem	Gouldem,	který	tvrdil,	že	práci	ve
skutečnosti	odvedl	on	(viz	The	Economist,	9.	6.	2005).

Darwin/Wallace:	Quammen	(2006).
Popperův	útok	na	historicismus:	Viz	Popper	(2002).	Podotýkám,	že	zde

reinterpretuji	Popperovy	myšlenky	moderním	způsobem	a	s	použitím	vlastních
poznatků	a	zkušeností;	nekomentuji	komentáře	Popperova	díla	-	z	čehož	vyplývá
jistý	odklon	od	Popperova	sdělení.	Jinými	slovy,	argumenty	nejsou	přímo
Popperovy,	ale	většinou	mé	vlastní,	podané	v	popperovském	rámci.	Podmíněné
očekávání	nepodmíněného	očekávání	je	nepodmíněným	očekáváním.

Předpověď	budoucnosti	před	sto	lety:	Naše	mentální	projekce	budoucnosti
ilustruje	Bellamy	(1891).

Některé	příběhy	však	mohou	být	nadsazené:	"Zjevně	falešný	mýtus	o
patentové	kanceláři	stále	žije.

Opravdu	kdysi	jistý	patentový	úředník	složil	funkci,	protože	se	domníval,	že
již	není	co	vynalézat?

Jakmile	se	takové	mýty	objeví,	začnou	žít	svým	vlastním	životem."	Skeptical
Inquirer,	květen-červen	2003.

Peirceovo	pozorování:	Olsson	(2006),	Peirce	(1955).
Předpovídání	a	vysvětlování:	Viz	Thom	(1993).
Poincaré:	K	problému	tří	těles	viz	Barrow-Green	(1996),	Rollet	(2005)	a

Galison	(2003).	K	Einsteinovi	viz	Pais	(1982).	Aktuálnější	poznatky	viz	Hladik
(2004).

Kulečníkové	koule:	Berry	(1978)	a	Pisarenko	a	Sornette	(2004).
Velmi	obecná	diskuse	o	"komplexitě"	:	Benkirane	(2002),	Scheps	(1996),	a

Ruelle	(1991).	K	limitům	viz	Barrow	(1998).
Hayek:	Viz	www.nobel.se.	Viz	Hayek	(1945,	1994).	Dochází	snad	k

samoopravování	mechanismů	nikoliv	kvůli	stížnostem	pár	vlivných	lidí,	nýbrž
úmrtností	aktérů	či	působením	ještě	závažnějšího	faktoru	-	vyřazování	z
hospodářské	soutěže?	Bohužel,	vlivem	nákazy	je	v	tom,	jak	se	věci	zdokonalují,
pramálo	logiky;	ve	vývoji	"měkkých"	věd	hraje	roli	štěstí.	K	síťovým	efektům	u



"intelektuálů	a	socialismu"	a	mocninnému	rozdělení	vlivu,	jež	vzniká	působením
na	měřítku	nezávislého	aspektu	jednotlivých	spojení	-	z	čehož	vyplývá	následná
arbitrárnost	-,	viz	Ormerod	(2006).	Jak	se	zdá,	Hayek	byl	ovlivněn	Weberovým
zastaralým	dělením	věd	na	Naturwissenschaften	a	Geisteswissenschaften;
Popper	naštěstí	nikoliv.

Izolovanost	ekonomů:	Pieters	a	Baumgartner	(2002).	Výhodou	této
izolovanosti	je	fakt,	že	mě	mohou	urážet,	jak	je	libo,	aniž	by	to	mělo	jakékoliv
následky:	jediný,	kdo	ekonomy	čte,	jsou	podle	všeho	jiní	ekonomové	(kteří	pak
píší	články	pro	další	ekonomy).	Argumenty	obecnějšího	rázu	viz	Wallerstein
(1999).	Povšimněte	si,	že	Braudel	bojoval	proti	"ekonomickým	dějinám".	Byly
to	zkrátka	dějiny.

Ekonomie	jako	víra:	Nelson	(2001)	a	Keen	(2001).	K	metodologii	viz
Blaug	(1992).	K	veleknězům	a	filozofům	nižší	kategorie	viz	Boettke,	Coyne	a
Leeson	(2006).	Povšimněte	si,	že	všechny	práce	Garyho	Beckera	a	platoniků	z
chicagské	ekonomické	školy	jsou	poznamenány	konfirmačním	zkreslením:
Becker	pohotově	ukazuje	situace,	ve	kterých	lidé	jednají	na	základě
ekonomických	motivů,	ale	zatajuje	případy	(daleko	častější),	kdy	se	lidé	na
podobné	materiální	pobídky	neohlížejí.

Nejinteligentnější	kniha,	na	kterou	jsem	v	ekonomii	narazil,	je	Gave	et	al.
(2005),	protože	překračuje	umělé	kategorie	akademického	ekonomického
diskurzu	(jedním	z	autorů	je	novinář	Anatole	Kaletsky).

Obecná	teorie:	To	však	neodradilo	"obecné	teoretiky".	Jistý	přední	ekonom
platonizujícího	typu	mi	během	dlouhého	letu	mezi	Ženevou	a	New	Yorkem
vysvětloval,	že	myšlenky	Kahnemana	a	jeho	kolegů	je	nutno	odmítnout,	protože
tím,	že	vytvářejí	"preference,	jež	nejsou	konzistentní	v	čase",	neumožňují	vznik
teorie	celkové	rovnováhy.	Chvíli	jsem	se	domníval,	že	žertuje:	z	toho,	že
narušovaly	jeho	schopnost	vytvářet	platónské	modely,	vinil	myšlenky
psychologů	a	lidskou	nekoherenci.

Samuelson:	K	optimalizaci	viz	Samuelson	(1983).	Viz	též	Stiglitz	(1994).
Platónovo	dogma	o	tělní	symetrii:	Athénský	host	ke	Kleiniovi:	"Pokud	jde

o	ruce,	je	v	naší	přirozenosti	rozdíl	mezi	pravou	a	levou	stranou	vzhledem	k
upotřebitelnosti	k	jednotlivým	úkonům,	kdežto	u	chodidel	a	dolních	končetin	se
nejeví	vzhledem	k	pracím	žádný	rozdíl.	Co	se	týče	rukou,	jsme	nerozumností
chův	a	matek	všichni	jako	chromí.	Přirozená	schopnost	obojích	končetin	je	totiž
přímo	v	rovnováze,	ale	my	sami	jsme	je	udělali	rozdílnými	tím,	že	jich
nesprávně	užíváme."

Z	Platónových	Zákonů.	Viz	McManus	(2002).
Farmaceutické	firmy:	Jak	jsem	se	dozvěděl,	komerčně	orientovaní

manažeři	těchto	firem	upozorňují	výzkumníky	na	"díry	na	trhu"	a	na	základě



toho	po	nich	požadují	vývoj	léků	a	léčebných	postupů.
Jedná	se	tedy	o	tytéž	pochybné	metody,	jaké	uplatňují	analytici	cenných

papírů	z	Wall	Street:	konstruují	se	projekce,	jako	bychom	věděli	předem,	co	se
podaří	nalézt.

Modely	návratnosti	inovací:	Sornette	a	Zajdenweber	(1999)	a	Silverberg	a
Verspagen	(2005).

Evoluce	na	krátkém	řetězu:	Dennett	(2003)	a	Stanovich	a	West	(2000).
Montaigne:	Z	biografií	esejistů	se	obvykle	nedozvídáme	mnoho;	jisté

informace	lze	nalézt	ve	Frame	(1965)	a	Zweig	(1960).
Projektovatelnost	a	zelenodrý	paradox:	Viz	Goodman	(1955).	Viz	též

aplikaci	(i	když	dost	možná	chybnou)	v	King	a	Zheng	(2005).
Konstrukce:	Viz	Berger	a	Luckmann	(1966)	a	Hacking	(1999).
Certifikace	versus	skutečné	poznání	a	schopnosti:	Viz	Donhardt	(2004).

Roli	hraje	i	cechovní	protekce.	Matematika	nemusí	být	pro	ekonomii	zcela
nezbytným	nástrojem,	odhlédneme-li	od	toho,	že	chrání	postavení	těch
ekonomů,	kteří	ji	ovládají.	Za	časů	mého	otce	probíhala	selekce	mezi	mandaríny
na	základě	jejich	znalosti	latiny	(případně	řečtiny).	Díky	tomu	měla	skupina
potenciálně	špičkových	studentů	dobré	klasické	základy	a	orientovala	se	v
zajímavých	předmětech.	Byli	také	školeni	v	Ciceronově	vysoce	probabilistickém
pojetí	-	a	vybíráni	podle	erudice,	což	má	jen	malé	vedlejší	účinky;	přinejmenším
to	umožní	zvládnout	nejednoznačné	a	mlhavé	problémy.	V	mé	generaci	se
vybíralo	podle	matematických	schopností.	Činilo	se	tak	na	základě	inženýrské
mentality;	výsledkem	byli	jedinci	s	vysoce	strukturovaným,	logickým	myšlením,
kteří	si	pochopitelně	vybírali	kolegy	na	základě	týchž	kritérií.	Ekonomické	a
společenskovědní	práce	se	tak	vydaly	do	silně	matematických	vod	a	svoji
koncesi	chránily	prostřednictvím	vysokých	vstupních	nároků	na	matematickou
vzdělanost.	Umožňovalo	to	rovněž	vodit	za	nos	laickou	veřejnost,	která	neměla
jasnou	představu,	co	vlastně	děláte.	Dalším	důsledkem	této	ochrany
pravděpodobně	bylo,	že	do	nejvyšších	pozic	vyzdvihla	výzkumníky	bez
dostatečné	erudice	a	s	omezeným	rozhledem	a	tendencí	uzavírat	se	vůči	jiným
disciplínám.

Svoboda	a	determinismus:	Spekulativní	idea	zmiňovaná	Penrosem	(1989),
podle	níž	dokážou	existenci	vědomí	ospravedlnit	pouze	kvantové	efekty	(s	jejich
vnímanou	nedeterminovaností).

Projektovatelnost:	Jedinečnost,	kdy	předpokládáme	nejmenší	čtverce	či
nejnižší	absolutní	odchylku.

Teorie	chaosu	a	záměna	dopředného	a	zpětného	pohybu:	Laurent	Firode:
Le	battement	d'ailes	du	papillon.

Autismus	a	vnímání	nahodilosti:	Viz	Williams	et	al.	(2002).



Chybné	předpovědi	citových	stavů:	Wilson,	Meyers	a	Gilbert	(2001),
Wilson,	Gilbert	a	Centerbar	(2003)	a	Wilson	et	al.	(2005).	Říkají	tomu
"pomíjivost	citových	stavů"	(emotional	evanescence).

Prognostika	a	vědomí:	Viz	ideu	"bytí	o	něčem"	(aboutness)	v	Dennett
(1995,	2003)	a	Humphrey	(1992).

Gilbert	(2006)	nicméně	věří,	že	jsme	jediným	živočišným	druhem	schopným
předpovídání	-	což,	jak	se	ukázalo,	neodpovídá	skutečnosti.	Suddendorf	(2006)	a
Dally,	Emery	a	Clayton	(2006)	dokládají	podobné	aktivity	i	u	zvířat.

Russellův	komentář	Pascalovy	sázky:	Zmíněno	v	Ayer	(1988)	na	základě
soukromého	rozhovoru.

Historie:	Carr	(1961),	Hexter	(1979)	a	Gaddis	(2002).	Zpětný	a	dopředný
proces	však	zaměňují	historikové	obecně.	Viz	Všeobecný	princip	(Ubiquity)
Marka	Buchanana	a	mírně	zmatenou	recenzi	Nialla	Fergusona	v	Nature.	Zdá	se,
že	ani	jeden	ze	jmenovaných	si	neuvědomuje	problém	kalibrace	vyvstávající	u
mocninných	zákonů.

K	tradiční	nomologické	tendenci,	tj.	pokusu	dobrat	se	přes	příčiny	k	obecné
teorii,	viz	Ibn	Chaldún,	Mukaddima	a	Hegel,	Filosofie	dějin.

Emoce	a	poznání:	Zajonc	(1980,	1984).
Pojištění	proti	katastrofám:	Froot	(2001)	tvrdí,	že	pojištění	proti

mimořádným	událostem	je	předražené.
Jak	k	tomu	došel,	zůstává	nejasné	(snad	pomocí	backfittingu	či	"metody

bootstrapu"),	ale	zajišťovatelé	"předraženého"	pojištění	na	něm	nevydělali	ani
dolar.

Postmodernisté:	Jak	se	zdá,	postmodernisté	si	rozdílu	mezi	vyprávěním	a
predikcí	nejsou	vědomi.

Štěstí	a	náhodné	objevy	v	medicíně:	Vale	et	al.	(2005).	K	historii	viz
Cooper	(2004).	Viz	také	Ruffié	(1977).	Obecněji	viz	Roberts	(1989).

Afektivní	předpověď:	Viz	Gilbert	(1991),	Gilbert	et	al.	(1993)	a	Montier
(2007).

KAPITOLA	ČTRNÁCTÁ	AŽ	SEDMNÁCTÁ
Následující	oddíl	poslouží	i	dalšímu	účelu.	Kdykoliv	hovořím	o	"černé

labuti",	lidé	mají	sklon	zásobit	mě	anekdotami.	Ty	mají	ovšem	jen	podpůrnou
roli:	je	třeba	prokázat,	že	"černé	labutě"

dominují	světu	i	v	celkovém	součtu.	Z	mého	pohledu	je	dostačujícím
důvodem	k	tomu,	abychom	roli	a	význam	"černých	labutí"	akceptovali,
vyvrácení	neškálovatelné	nahodilosti.

Matoušův	efekt:	Viz	Merton	(1968,	1973a,	1988).	Martialis	píše	v
Epigramech:	"Semper	pauper	eris,	si	pauper	es,	Aemiliane.	/	Dantur	opes	nullis



(nunc)	nisi	divitibus."	(V	81).	Viz	též	Zuckerman	(1997,	1998).
Kumulativní	výhoda	a	její	vliv	na	sociální	spravedlnost:	přehled	viz

DiPrete	et	al.	(2006).	Viz	též	Brookes-Gun	a	Duncan	(1994),	Broughton	a	Mills
(1980),	Dannefer	(2003),	Donhart	(2004),	Hannon	(2003)	a	Huber	(1998).	K
objasnění,	jak	tento	jev	může	vysvětlovat	předčasné	zrání,	viz	Elman	a	O'Rand
(2004).

Koncentrace	a	spravedlnost	v	intelektuálních	kariérách:	Cole	a	Cole
(1973),	Cole	(1970),	Conley	(1999),	Faia	(1975),	Seglen	(1992),	Redner	(1998),
Lotka	(1926),	Fox	a	Kochanowski	(2004)	a	Huber	(2002).

Vítěz	bere	vše:	Rosen	(1981),	Frank	(1994),	Frank	a	Cook	(1995)	a	Attewell
(2001).

Umění:	Bourdieu	(1996),	Taleb	(2004e).
Války:	Válka	je	koncentrována	extrémovským	způsobem:	Lewis	Fry

Richardson	si	povšiml	nerovnoměrné	distribuce	obětí	válek	v	minulém	století
(Richardson	[1960]).

Moderní	války:	Arkush	a	Allen	(2006).	Ve	studii	Maorů	bylo	zjištěno,	že
zvyk	bojovat	s	kyji	byl	udržitelný	po	dlouhá	staletí	-	moderní	nástroje	však
způsobují	20	000-50	000	úmrtí	ročně.

Technickému	válčení	zkrátka	nejsme	uzpůsobeni.	K	narativní,	kauzativně
pojaté	verzi	dějin	jedné	války	viz	Ferguson	(2006).

S&P	500:	Viz	Rosenzweig	(2006).
Dlouhý	konec:	Anderson	(2006).
Kognitivní	diverzita:	Viz	Page	(2007).	Efekt	internetu	ve	školách	viz	Han	et

al.	(2006).
Kaskády:	Viz	Schelling	(1971,	1978)	a	Watts	(2002).	Informační	kaskády	v

ekonomii	viz	Bikhchandani,	Hirshleifer	a	Welch	(1992)	a	Schiller	(1995).	Viz
též	Surowiecki	(2004).

Spravedlnost:	Někteří	odborníci,	například	Frank	(1999),	nahlížejí	na
arbitrární	a	náhodný	úspěch	stejně	jako	na	znečišťování,	z	čehož	vyplývá	nutnost
zdanění.	DeVany,	Taleb	a	Spitznagel	(2004)	navrhují	pro	tento	problém	alokace
tržní	řešení	prostřednictvím	procesu	dobrovolného	sebepojištění	a	odvozených
produktů.	Shiller	(2003)	navrhuje	pojištění	napříč	celým	státem.

Matematika	preferenčního	napojení:	Tímto	argumentem	se	Mandelbrot
postavil	proti	kognitivnímu	vědci	Herbertu	Simonovi,	který	v	práci	z	roku	1955
formalizoval	Zipfovy	myšlenky	(Simon	[1955]),	označované	poté	jako	Zipfův-
Simonův	model.	Pánové,	počítejte	s	tím,	že	přízeň	osudu	lidi	časem	opustí!

Koncentrace:	Price	(1970).	Simonova	"Zipfova	derivace"	viz	Simon	(1955).
Obecnější	bibliometrika	viz	Price	(1976)	a	Glänzel	(2003).

Přehodnocení	kreativní	destrukce:	Viz	Schumpeter	(1942).



Sítě:	Barabási	a	Albert	(1999),	Albert	a	Barabási	(2000),	Strogatz	(2001,
2003),	Callaway	et	al.	(2000),	Newman	et	al.	(2000),	Newman,	Watts	a	Strogatz
(2000),	Newman	(2001),	Watts	a	Strogatz	(1998),	Watts	(2002,	2003)	a	Amaral
et	al.	(2000).	Vše	údajně	začalo	u	Milgrama	(1967).	Viz	též	Barbour	a	Reinert
(2000)	a	Barthélémy	a	Amaral	(1999).	K	infekcím	viz	Boots	a	Sasaki	(1999).

K	extenzím	viz	Bhalla	a	Iyengar	(1999).	K	pružnosti	viz	Cohen	et	al.	(2000),
Barabási	a	Bonabeau	(2003),	Barabási	(2002)	a	Banavar	et	al.	(2000).	K
mocninným	zákonům	a	webu	viz	Adamic	a	Huberman	(1999)	a	Adamic	(1999).
Statistika	internetu:	Huberman	(2001),	Willinger	et	al.	(2004)	a	Faloutsos,
Faloutsos	a	Faloutsos	(1999).	K	DNA	viz	Vogelstein	et	al.	(2000).

Samoorganizované	kritično:	Bak	(1996).
Průkopníci	tlustých	konců:	K	bohatství	viz	Pareto	(1896)	a	Yule	(1925,

1944).	O	něco	méně	průkopnická	práce:	Zipf	(1932,	1949).	K	lingvistice	viz
Mandelbrot	(1952).

Pareto:	Viz	Bouvier	(1999).
Endogenní	versus	exogenní:	Sornette	et	al.	(2004).
Sperber:	Sperber	(1996a,	1996b,	1997).
Regrese:	Uslyšíte-li	výraz	metoda	nejmenších	čtverců,	měli	byste	na

pronášená	tvrzení	pohlížet	s	podezřením.	Protože	tato	metoda	předpokládá,	že
chyby	se	poměrně	záhy	vyruší,	podceňuje	celkovou	chybovost,	a	přeceňuje	tedy
poznání,	jež	můžeme	z	dat	získat.

Centrální	limit:	Bývá	chápán	velmi	špatně.	Jeho	dosažení	trvá	poměrně
dlouho;	vzhledem	k	tomu,	že	nežijeme	v	asymptotě,	tedy	stojíme	před
problémem.	Všechny	rozdílné	náhodné	proměnné	(jako	když	jsme	v	příkladu	ze
šestnácté	kapitoly	začali	s	-1	a	1,	čemuž	říkáme	Bernoulliho	proces)	se	v	součtu
(sčítali	jsme	možná	vítězství	ze	čtyřiceti	hodů)	stanou	gaussovskými.	Součet	je
zde	klíčový,	protože	uvažujeme	o	výsledcích	sčítání	čtyřiceti	kroků	a	právě	zde
se	Gaussova	křivka,	platí-li	první	a	druhý	ústřední	předpoklad,	stává	tzv.
rozdělením.	(Rozdělení	nám	říká,	jak	budou	výsledky	pravděpodobně	rozloženy,
čili	rozděleny.)	Individuální	cesty	se	však	mohou	lišit.	Odborně	to	označujeme
jako	centrální	limitní	větu:	sečtete-li	náhodné	proměnné	z	těchto	jednotlivých
zkrocených	skoků,	povede	to	ke	Gaussově	křivce.

Kde	centrální	limitní	věta	nefunguje?	Uvažujeme-li	namísto	ústředních
předpokladů	skoky	náhodné	velikosti,	Gaussovu	křivku	nedostaneme.	Ke
Gaussovu	rozdělení	navíc	někdy	konvergujeme	velmi	pomalu.	K	preasymptotice
a	škálovatelnosti	viz	Mandelbrot	a	Taleb	(2007a)	a	Bouchaud	a	Potters	(2003).	K
problému	práce	mimo	asymptoty	viz	Taleb	(2007).

Aureas	mediocritas:	K	historickému	pohledu	viz	Naya	a	Pouey-Mounou
(2005)	pod	výstižným	titulem	Éloge	de	la	médiocrité.



Reifikace	a	hypostatizace:	Lukacz,	v	Bewes	(2002).
Katastrofy:	Posner	(2004).
Koncentrace	a	moderní	ekonomika:	Zajdenweber	(2000).
Volba	struktury	společnosti	a	snížená	nerovnost	:	Klasickou	prací	je

Rawls	(1971),	třebaže	Frohlich,	Oppenheimer	a	Eavy	(1987a,	1987b)	stejně	jako
Tyszka	a	Okrasa	(1991)	potřebnost	Rawlsova	"závoje	nevědění"	popírají	(byť
prostřednictvím	experimentu).	Lidé	preferují	maximální	průměrný	příjem	s	dolní
mezí	v	prostředí	typu	"rovnost	pro	chudé,	nerovnost	pro	bohaté".

Gaussovská	nákaza:	Quételet	v	Stigler	(1986).	Francis	Galton	(citovaný
Ianem	Hackingem	v	The	Taming	of	Chance	):	"Nevím	o	ničem,	co	by	mě
fascinovalo	mocněji	než	úžasná	forma	kosmického	řádu	vyjádřená	‚zákonem
chyb'."

Nesmyslnost	"konečného	rozptylu":	S	centrální	limitní	větou	je	spojen
předpoklad	"konečného	rozptylu",	který	je	poměrně	technického	rázu:	žádný	z
těchto	stavebních	prvků	nemůže	nabýt	nekonečné	hodnoty.	Musí	být	připoutány
k	nějakému	číslu.	V	našem	případě	byl	problém	zjednodušen	tím,	že	jsme	s	nimi
nakládali	jako	s	jednokrokovými,	neboli	konečnými	směrodatnými	odchylkami.
Potíž	je	v	tom,	že	některé	fraktální	výstupy	mohou	mít	konečný	rozptyl,
nedostaneme	se	k	němu	však	příliš	rychle.	Viz	Bouchaud	a	Potters	(2003).

Lognormální	distribuce:	O	něco	pokročilejší	odrůda	rozdělení,	kterou
prosazoval	na	počátku	dvacátého	století	jistý	Robert	Gibrat	(viz	Sutton	[1997])
ve	snaze	vysvětlit	distribuci	bohatství.	V	daném	analytickém	rámci	nedochází
tak	jako	v	modelové	situaci	preferenčního	napojení	přímo	k	dalšímu	bohatnutí
bohatých,	ale	k	tomu,	že	je-li	hodnota	vašeho	bohatství	100,	bude	variace	činit	1,
avšak	je-li	tato	hodnota	1000,	variace	bude	mít	hodnotu	10.	Relativní	změny	ve
vašem	jmění	jsou	gaussovského	rázu.	Lognormální	rozdělení	tedy	na	první
pohled	připomíná	fraktální,	neboť	dovoluje	jisté	velké	odchylky,	je	však
nebezpečné	tím,	že	tyto	odchylky	na	konci	rychle	konvergují	do	ztracena.
Zavedení	lognormálního	rozdělení	bylo	špatným	kompromisem,	dokázalo	však
zakrýt	nedostatky	rozdělení	Gaussova.

Vymírání:	Sterelny	(2001).	K	vymírání	v	důsledku	náhlých	zlomů	viz
Courtillot	(1995)	a	Courtillot	a	Gaudemer	(1996).	Skoky:	Eldredge	a	Gould.

FRAKTÁLY,	MOCNINNÉ	ZÁKONY	A	ŠKÁLOVĚ	NEZÁVISLÁ
ROZDĚLENÍ

Definice:	Technicky	řečeno,	P>x	=K	x-α,	kde	α	je	exponentem	mocninného
zákona.	Označujeme	ji	jako	bezškálovou	v	tom	smyslu,	že	žádnou
charakteristickou	škálu	nemá:	relativní	odchylka	P>x	:	P>nx



nezávisí	na	x,	nýbrž	na	n	-	pro	"dostatečně	vysokou"	hodnotu	x.	V	jiné	třídě
rozdělení,	kterou	mohu	intuitivně	popsat	jako	neškálovatelnou	a	jejíž	typický
tvar	je	p(x)	=	Exp[-a	x],	bude	škálou	a.

Problém	"skutečné	velikosti":	Obvykle	bývá	špatně	pochopen.
Škálovatelnost	snad	někde	končí,	ale	protože	nevím	kde,	mohu	ji	považovat	za
nekonečnou.	Výroky	obrovská	velikost,	jejíž	hranici	neznám	a	nekonečná
velikost	jsou	z	epistemologického	hlediska	zaměnitelné.	Může	existovat	bod,	v
němž	se	tato	rozdělení	zvrátí.	Projeví	se	to,	jakmile	se	podíváme	na	jejich
grafická	znázornění.



Existují	dvě	domény	přitažlivosti:	svislá	přímka	se	sklonem	minus	nekonečno
nebo	přímka	se	sklonem	o	konstantní	záporné	hodnotě	α.	Protože	součet	všech
pravděpodobností	musí	dosahovat	přesně	hodnoty	1	(dokonce	i	ve	Francii),

mimo	tyto	dvě	už	nemohou	existovat	jiné	alternativy;	proto	používám	dělení	čistě
na	tyto	dva	typy.

Tato	jednoznačně	stanovená	polarizace	velmi	usnadňuje	pochopení	mých



myšlenek:	přidejme	ji	k	problému	spočívajícímu	v	tom,	že	z	důvodu	nedostatku
dat	daleko	napravo	nevíme,	v	které	alternativě	se	nacházíme.

Ke	škálovatelnému	rozdělení:	Log	P>x	=	-α	Log	X	+	Ct.	Vyneseme-li	tuto
funkci	na	dvě	logaritmické	osy	tak	jako	na	dvou	připojených	obrázcích,	měli
bychom	dostat	přímku.

Fraktály	a	mocninné	zákony:	Mandelbrot	(1975,	1982).	Zcela	zásadní	je
Schroeder	(1981).	Nejlepším	shrnutím,	jaké	jsem	viděl,	je	nepublikovaný
rukopis	Johna	Chipmana	The	Paretian	Heritage	(Chipman	[2006]).	Viz	též
Mitzenmacher	(2003).

"Jak	nás	učí	dějiny	vědy,	přiblížit	se	pravdě	a	uchopit	její	přesnou	aplikaci
jsou	dvě	odlišné	věci.	Všechno	podstatné	již	objevil	někdo	před	námi,	ale	nebyl
si	toho	vědom."	Whitehead	(1925).

Fraktály	v	poezii:	K	Emily	Dickinsonové	viz	Fulton	(1998).
Lakunarita:	Brockman	(2005).	V	umění	viz	Mandelbrot	(1982).
Fraktály	v	medicíně:	"New	Tool	to	Diagnose	and	Treat	Breast	Cancer",

Newswise,	18.	7.	2006.
Obecná	literatura	o	statistické	fyzice:	Nejúplnější	(s	ohledem	na	tlusté

konce)	je	Sornette	(2004).
K	cenám	a	ekonofyzice	viz	též	Voit	(2001)	a	mnohem	podrobnější	Bouchaud

a	Potters	(2002).
Odbornější	literatura	k	teorii	komplexity:	Bocarra	(2004),	Strogatz	(1994);

popularizační:	Ruelle	(1991)	a	Prigogine	(1996).
Fitovací	procesy:	K	filozofii	tohoto	problému	viz	Taleb	a	Pilpel	(2004).	Viz

též	Pisarenko	a	Sornette	(2004),	Sornette	et	al.	(2004)	a	Sornette	a	Ide	(2001).
Poissonův	skok:	Někdy	bývá	předkládáno	Gaussovo	rozdělení	s	malou

pravděpodobností	"Poissonova"
skoku.	To	může	být	jistě	vhodné,	ale	jak	zjistíme	velikost	takového	skoku?

Data	z	minulosti	nám	to	nemusejí	prozradit.
Efekt	malého	vzorku:	Weron	(2001).	Officer	(1972)	si	tohoto	bodu	není

příliš	vědom.
Rekurzivita	statistiky:	Taleb	a	Pilpel	(2004),	Blyth	et	al.	(2005).
Biologie:	Průkopníci	moderní	molekulární	biologie	Salvador	Luria	a	Max

Delbrück	si	povšimli	fenoménu	shlukování	spojeného	s	občasným	výskytem
extrémně	velkých	mutantů	v	bakteriálních	koloniích,	větších	než	všechny	ostatní
bakterie.

Termodynamika:	Maximalizace	entropie	bez	omezení	druhého	momentu
vede	k	Lévyho	stabilnímu	rozdělení	-	Mandelbrotova	dizertační	práce	z	roku



1952	(viz	Mandelbrot	[1997a]).	Tsallisův	sofistikovanější	pohled	na	entropii
vede	k	Studentovu	rozdělení.

Imitační	řetězce	a	patologie:	Informační	kaskáda	je	proces,	v	němž	si	čistě
racionální	činitel	vybírá	tak,	že	ignoruje	vlastní	soukromé	informace	a	řídí	se
těmi,	jež	mají	k	dispozici	ostatní.	Běžíte	a	já	běžím	za	vámi,	protože	možná	víte
o	nebezpečí,	jehož	přítomnost	mi	unikla.	Je	efektivní	dělat	to,	co	ostatní,	místo
abychom	museli	pokaždé	znovu	vynalézat	kolo.	Takové	kopírování	okolí	však
může	vést	k	imitačním	řetězcům.	Zanedlouho	běží	stejným	směrem	úplně
všichni,	dost	možná	bezdůvodně.

Tento	typ	chování	pak	způsobuje	bubliny	na	akciových	trzích	a	módní	vlny	v
kultuře.	Bikhchandani	et	al.	(1992).	K	psychologii	viz	Hansen	a	Donoghue
(1977).	K	biologii/selekci	viz	Dugatkin	(2001)	a	Kirpatrick	a	Dugatkin	(1994).

Samoorganizované	kritično:	Bak	a	Chen	(1991),	Bak	(1996).
Ekonomické	proměnné:	Bundt	a	Murphy	(2006).	Zdá	se,	že	většina

ekonomických	proměnných	sleduje	"stabilní"	rozdělení.	Patří	sem	měnové
kurzy,	HDP,	peněžní	zásoba,	úrokové	míry	(krátkodobé	i	dlouhodobé)	a
průmyslová	produkce.

Nepřijetí	škálovatelnosti	ze	strany	statistiků:	Chybné	uvažování,	které
zaměňuje	chybu	ve	vzorkování	konců	za	neohraničenost.	Například	Perline
(2005)	nerozumí	rozdílu	mezi	absenci	dokladů	a	dokladem	absence.

Časové	řady	a	paměť:	Lze	si	představit	"fraktální	paměť",	tj.	že	účinek
minulých	událostí	na	přítomnost	má	"konec".	Odumírá	v	souladu	s	mocninnými
zákony,	nikoliv	exponenciálně.

Marmott:	Marmott	(2004).

KAPITOLA	OSMNÁCTÁ
Ekonomové:	Weintraub	(2002),	Szenberg	(1992).
Teorie	portfolia	a	moderní	finance	:	Markowitz	(1952,	1959),	Huang	a

Litzenberger	(1988)	a	Sharpe	(1994,	1996).	Tzv.	Sharpův	poměr	je	mimo
Průměrov	nesmyslný.	Uvažujete-li	v	podmínkách	Extrémova,	části	knihy	Steva
Rosse	(Ross	[2004])	věnované	"neoklasické	ekonomii"	pozbývají	platnosti
navzdory	elegantní	matematice	a	krásným,	shora	dolů	konstruovaným	teoriím.

K	Mertonovým	"historkám"	viz	Merton	(1992).
Posedlost	měřením:	Crosby	(1997)	je	mi	často	předkládán	jako	přesvědčivý

doklad	toho,	že	měření	je	velkým	úspěchem,	aniž	by	si	dotyční	uvědomovali,	že
v	tomto	případě	jde	o	ryze	průměrovské	aplikace.	Stejné	chyby	se	dopouští	i
Bernstein	(1996).

Mocninné	zákony	v	ekonomii:	Mandelbrot	(1963),	Gabaix	et	al.	(2003)	a
Stanley	et	al.	(2000).	Kaizoji	a	Kaizoji	(2004),	Véhel	a	Walter	(2002).	Ceny



pozemků:	Kaizoji	(2003).	Autoritativní	práce:	Bouchaud	a	Potters	(2003).
Hádanka	akciové	prémie:	Dokážete-li	akceptovat	tlusté	konce,	hádanka

akciové	prémie	(equity	premium	puzzle)	neexistuje.	Benartzi	a	Thaler	(1995)
nabízejí	psychologické	vysvětlení	a	neuvědomují	si,	že	variance	není	míra.	Totéž
platí	i	o	mnoha	dalších.

Krytá	kupní	opce	(covered	writes):	hra	pro	naivky,	protože	ořezáváte	svou
horní	hranici	-	pokud	ji	akcie	prolomí,	měla	by	získat	daleko	více,	než	intuitivně
akceptujeme.	Typická	chyba	viz	Board	et	al.

(2000).
Nobelova	rodina:	"Nobel	Descendant	Slams	Economics	Prize",	The	Local,

28.	9.	2005,	Stockholm.
Dvojitá	bublina:	Problém	derivátů	spočívá	v	tom,	že	má-li	příslušný	cenný

papír	mírně	"tlustý	konec"
a	řídí	se	podle	mírné	varianty	mocninného	zákona	(exponent	konce	je	roven

třem	nebo	vyšší),	derivát	vytvoří	konce	daleko	tlustší	(je-li	výnos	v	mocninách,
exponent	konce	portfolia	derivátů	bude	oproti	primitivní	funkci	poloviční).	To
nevhodnost	Blackovy,	Scholesovy	a	Mertonovy	rovnice	zdvojnásobuje.

Vyvrácení	Poissonova	rozdělení:	Nejlépe	zjistíme	nedostatky	Poissonova
rozdělení	coby	náhražky	rozdělení	škálovatelného	tak,	že	toto	rozdělení
zkalibrujeme	a	vypočteme	chyby	mimo	samotný	vzorek.	Totéž	platí	i	pro
metody	jako	GARCH	-	vedou	si	dobře	ve	vzorku,	ale	velmi	špatně	mimo	něj
(lepší	výsledky	než	GARCH	vyššího	řádu	dá	i	průměrná	odchylka	nebo
sledování	volatility	během	tří	předchozích	měsíců).

Proč	Nobelova	cena:	Derman	a	Taleb	(2005),	Haug	(2007).
Claude	Bernard	a	experimentální	medicína:	"Empiricism	pour	le	présent,

avec	direction	a	aspiration	scientifique	pour	l'avenir."	Citováno	z	Claude
Bernard,	Principes	de	la	médecine	expérimentale.

Viz	též	Fagot-Largeault	(2002)	a	Ruffié	(1977).	Moderní,	na	důkazech
založená	medicína:	Ierodiakonou	a	Vandenbroucke	(1993)	a	Vandenbroucke
(1996)	rozebírají	stochastický	přístup	k	medicíně.

KAPITOLA	DEVATENÁCTÁ
Popperův	citát:	Z	Conjectures	and	Refutations,	s.	95-97.
Paradox	loterie:	Příklad	toho,	jak	akademikové	nechápou	mimořádnou

událost	s	významným	dopadem.
Existuje	obecně	známá	filozofická	hádanka	zvaná	"paradox	loterie",	jejímž

původcem	je	Henry	Kyburg	(viz	Rescher	[2001]	a	Clark	[2002]):	"Nevěřím,	že	v
loterii	vyhraje	jakýkoliv	jednotlivý	los,	ale	věřím,	že	všechny	losy	dohromady
výhru	přinesou."	Normální	člověk	na	tomto	výroku	nevidí	nic	zvláštního,	pro



klasického	filozofa	školeného	v	klasické	logice	však	představuje	paradox.	To
ovšem	platí	jen	tehdy,	snažíme-li	se	výroky	o	pravděpodobnosti	vměstnat	do
kontextu	běžné	logiky	počínající	u	Aristotela	a	fungující	na	principu	"všechno
nebo	nic".	Takový	přístup	("věřím"	nebo	"nevěřím")	ale	není	u	vysoce
nepravděpodobných	událostí	namístě.	Žádoucí	jsou	tu	odstíny	přesvědčení,	jiná
než	nulová	či	stoprocentní	víra,	kterou	v	určitý	výrok	máme.

Na	závěr	ještě	jedna	filozofická	úvaha	pro	mého	přítele,	obchodníka	s
opcemi	a	odborníka	na	Talmud	rabína	Tonyho	Glickmana:	život	je	konvexní	a
měl	by	být	nahlížen	jako	série	derivátů.	Stručně	řečeno,	vyhnete-li	se	negativní
expozici,	omezíte	tím	svou	zranitelnost	nepoznaným:	Taleb	(2005).
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PODĚKOVÁNÍ
Psaní	této	knihy	mi	bylo	nečekaně	velkým	potěšením	-	napsala	se	vlastně

sama	-,	a	byl	bych	rád,	kdyby	stejný	pocit	zažíval	i	čtenář.	Rád	bych	na	tomto
místě	poděkoval	následujícím	přátelům.

Mému	kamarádovi	a	rádci	Rolfu	Dobellimu,	romanopisci,	podnikateli	a
vášnivému	čtenáři,	který	se	snažil	držet	krok	s	různými	verzemi	tohoto	textu.
Velmi	dlužen	zůstávám	i	Peteru	Bevelinovi,	vzdělanému	a	mimořádně
zvídavému	"přemýšlivému	praktikovi",	který	tráví	čas	lovem	myšlenek	a
nacházením	článků,	po	nichž	obvykle	pátrám,	a	jenž	tento	text	pečlivě	revidoval.
Yechezkel	Zilber,	neméně	zvídavý	samouk	z	Jeruzaléma,	který	dokáže	vnímat
svět	ab	ovo,	mi	kladl	natolik	obtížné	otázky,	až	jsem	byl	uveden	do	rozpaků	nad



formálním	vzděláním,	jehož	se	mi	dostalo;	právě	díky	věcným	realistům	tohoto
typu	svou	"černou	labuť"	zakládám	na	akademickém	libertarianismu.	Akademik
Philip	Tetlock,	který	toho	ví	o	prognózách	více	než	kdokoliv	jiný	od	časů	delfské
věštírny,	prošel	rukopis	a	pečlivě	prověřil	mé	argumenty.	Je	natolik	důkladný,	že
zdrží-li	se	komentáře,	má	to	ještě	větší	informační	hodnotu	než	případné
připomínky.	Dannymu	Kahnemanovi	náleží	velký	dík	za	to,	že	mě	-	vedle
mnoha	rozhovorů	o	lidské	povaze,	které	se	mnou	vedl	(a	přitom	si	s	hrůzou
povšiml,	že	si	pamatuji	skoro	každý	výrok)	-

s	Philem	Tetlockem	spojil.	Maye	Bar	Hillelové	děkuji,	že	mě	pozvala,	abych
oslovil	Společnost	pro	úsudek	a	rozhodování	(Society	for	Judgment	and
Decision	Making)	na	jejím	výročním	setkání	v	Torontu	v	listopadu	2005.	Díky
štědrosti	tamních	výzkumníků	a	inspirativním	diskusím	jsem	získal	mnohem
více,	než	jsem	mohl	sám	dát.	Robert	Shiller	mě	požádal,	abych	z	textu	odstranil
jisté	"neuctivé"	poznámky,	a	již	to,	že	kritice	podrobil	útočnost	podání	a	nikoliv
samotný	obsah,	pro	mne	mělo	nemalý	význam.

Mariagiovanna	Musoová	byla	první,	kdo	si	uvědomil	vliv	"černých	labutí"	v
oblasti	umění,	a	nasměrovala	mě	k	náležitému	odvětví	výzkumu	v	sociologii	a
antropologii.	Dlouhé	diskuse	o	Platónovi,	Balzacovi,	ekologické	inteligenci	a
bukurešťských	kavárnách	jsem	absolvoval	s	literárním	akademikem	Mihaiem
Spariosem.	Didier	Sornette,	vždy	ochotně	reagující	na	mé	telefonické	dotazy,	mě
e-mailem	zásoboval	pracemi	na	méně	frekventovaná,	avšak	zásadní	témata	ve
statistické	fyzice.	S	problémy	spojenými	se	statistikou	velkých	odchylek	mi
velmi	pomohl	Jean-Philippe	Bouchaud.	Michael	Allen	napsal	příručku	pro
začínající	autory	založenou	na	myšlenkách	z	osmé	kapitoly,	kterou	jsem
následně	přepsal	z	pohledu	spisovatele	uvažujícího	nad	svým	místem	ve	světě.
Mark	Blyth	mi	byl	vždy	nápomocen	jako	zkušební	publikum,	čtenář	a	rádce.
Moji	přátelé	z	ministerstva	obrany	USA	Andy	Marshall	a	Andrew	Mays	mne
zásobovali	myšlenkami	a	otázkami.	Za	výraz	"Extrémov"	vděčím	Chrisi
Andersonovi;	můj	původní	termín	se	mu	zdál	příliš	knižní.	Prognostickou
literaturou	mne	provedl	Nigel	Harvey.

Různými	dotazy	jsem	zahrnul	následující	vědce:	Terryho	Burnhama,	Roberta
Triverse,	Robyna	Dawese,	Petera	Aytona,	Scotta	Atrana,	Dana	Goldsteina,
Alexandera	Reisze,	Arta	De	Vanyho,	Raphaela	Douadyho,	Piotra	Zielonku,	Gura
Hubermana,	Elkhonona	Goldberga	a	Dana	Sperbera.	Nápomocen	mi	byl	i	Ed
Thorp,	skutečný	autor	Black-Scholesova	vzorce;	když	jsem	s	ním	hovořil,
uvědomil	jsem	si,	do	jaké	míry	ignorují	ekonomové	intelektuální	produkci	mimo
vlastní	obor	bez	ohledu	na	to,	jak	může	být	přínosná.	Lorenzo	Perilli	mě	štědře
zásobil	poznámkami	o	Ménodotovi	a	pomohl	opravit	nejednu	chybu.

Duncan	Watts	mi	umožnil	představit	třetí	část	knihy	na	sociologickém



semináři	na	půdě	Columbijské	univerzity	a	vyvolat	komentáře	všeho	druhu.
David	Cowan	dodal	k	výkladu	o	Poincarém	ilustraci	nesrovnatelně	výstižnější,
než	byla	moje	původní.	Těžil	jsem	rovněž	z	výtečných	krátkých	zamyšlení	nad
lidskou	povahou	z	pera	Jamese	Montiera.	Bruno	Dupier	mi	byl	vždy	ideálním
partnerem	při	konverzačních	procházkách.

Být	loajálním	přítelem	dotěrného	autora	neschopného	vnímat	své	dílo	z
odstupu	se	obvykle	nevyplácí.	Nevděčného	úkolu	číst	kapitoly	v	obráceném
pořadí	se	dostalo	Marii-Christine	Riachiové;	předával	jsem	jí	nedokončené	texty,
a	ještě	k	tomu	pouze	ty,	jež	(v	dané	chvíli)	postrádaly	na	srozumitelnosti.	Jamil
Baz	obdržel	pokaždé	úplný	text,	ale	rozhodl	se	číst	jej	odzadu.	Laurence	Zuriff
pročetl	a	komentářem	opatřil	každou	kapitolu.	Skvělé	připomínky	a	postřehy	mi
poskytl	Philip	Halperin,	který	toho	ví	o	řízení	rizik	více	než	kdokoliv	jiný.
Dalšími	mými	obětmi	se	stali	Cyrus	Pirasteh,	Bernard	Oppetit,	Pascal	Boulard,
Guy	Riviere,	Joelle	Weiss,	Didier	Javice,	Andreea	Munteanová,	Andrei
Pokrovsky,	Phillipe	Asseily,	Farid	Karkaby,	George	Nasr,	Alina	Stefanová,
George	Martin,	Stan	Jonas	a	Flavia	Cymbalistová.	Děkuji	rovněž	Lindě
Ecksteinové	a	Justinu	Foxovi	(za	graf	trhu)	a	také	Paulu	Kajuovi,	Martinu
Pompovi	a	Lee	Beresfordové.	Užitečných	komentářů	se	mi	dostalo	od	vášnivého
intelektuála	Paula	Solmana	(který	prošel	rukopis	s	lupou	v	ruce).	Dalšími	mými
věřiteli	jsou	Phil	Rosenzweig,	Avishai	Margalit,	Peter	Forbes,	Michael	Schrage,
Driss	Ben	Brahim,	Vinay	Pande,	Antony	Van	Couvering,	Nicholas	Vardy,	Brian
Hinchcliffe,	Aaron	Brown,	Espen	Haug,	Neil	Chriss,	Zvika	Afik,	Shaiy	Pilpel,
Paul	Kedrosky,	Reid	Bernstein,	Claudia	Schmidová,	Jay	Leonard,	Shellwyn
Westonová,	Tony	Glickman,	Paul	Johnson,	Chidem	Kurdas	(a	"rakouští"
ekonomové	z	Newyorské	univerzity),	Charles	Babbit	a	mnoho	dalších
anonymních	osob,	na	něž	jsem	zapomněl.	{103}

Ralph	Gomory	a	Jesse	Ausubel	ze	Sloan	Foundation,	kteří	řídí	program
financování	výzkumu	s	názvem	"The	Known,	the	Unknown,	and	the
Unknowable",	mi	nabídli	morální	i	finanční	pomoc	s	propagací	mých	myšlenek;
vybral	jsem	si	nedocenitelnou	podporu	morální.	Děkuji	také	svým	obchodním
partnerům,	spoluautorům	a	intelektuálním	společníkům:	Espenu	Haugovi,
Marku	Spitznagelovi,	Benoîtu	Mandelbrotovi,	Tomu	Witzovi,	Paulu	Wilmottovi,
Avitalu	Pilpelovi	a	Emanuelu	Dermanovi.	Dík	náleží	rovněž	Johnu	Brockmanovi
a	Katince	Matsonové,	bez	nichž	by	tato	kniha	nevznikla.	Maxi	Brockmanovi
jsem	vděčný	za	komentář	k	textu.	Cindy,	Sarah	a	Alexanderovi	děkuji	za	jejich
vstřícnost	a	trpělivost.	Alexander	mi	kromě	toho	pomohl	s	grafy	a	Sarah	s
bibliografií.	Mark	Fandetti,	Mark	Horowitz,	Bruce	Waxman,	Spyros	Makridakis,
Jack	Schwagger	a	Elie	Ayache	přispěli	k	odstranění	chyb.	S	nápravou
technických	a	faktografických	omylů	mi	pomohli	také	Jonathan	Skinner,	Harry



Thayer	a	David	Evans.	Lindě	Ecksteinové	a	Justinu	Foxovi	patří	dík	za	to,	že
Benoîta	Mandelbrota	i	mne	upozornili	na	graf	S&P500.

Ve	Willu	Murphym	jsem	se	snažil	vyvolat	dojem,	že	jsem	autor	nesnesitelně
tvrdohlavý,	abych	posléze	zjistil,	že	je	stejně	tvrdohlavým	redaktorem	(a	dobře
to	skrývá).	V	každém	případě	mi	poskytl	ochranu	před	nežádoucím	vlivem	těch,
kdo	dokážou	minimem	zásahů,	kterými	naruší	vnitřní	rytmus	textu,	napáchat
maximum	škod.

Nezastupitelnou	roli	sehrál	rovněž	na	nejrůznějších	společenských	setkáních.
Bylo	mi	ctí,	že	na	práci	na	mém	textu	si	našel	čas	také	Daniel	Menaker,	a	děkuji
i	Janet	Wygalové	a	Stevenu	Meyersovi.

Zaměstnanci	nakladatelství	Random	House	se	ke	mně	chovali	velmi
přívětivě,	i	když	si	zcela	nezvykli	na	mé	telefonické	žerty	(například	pokus
vydávat	se	za	Bernarda-Henriho	Lévyho).	Jedním	z	vrcholů	mé	autorské	kariéry
byl	dlouhý	oběd	s	Williamem	Goodladem,	mým	redaktorem	v	nakladatelství
Penguin,	a	Stefanem	McGrathem,	ředitelem	této	obchodní	skupiny.	Uvědomil
jsem	si	tehdy,	že	mé	vědecké	a	vypravěčské	já	patří	neoddělitelně	k	sobě;
upřímně	řečeno,	příběh	mě	napadl	jako	první	a	nikdy	jsem	jej	nechápal	jako
pouhou	ilustraci	mých	myšlenek.

Třetí	část	této	knihy	se	stala	inspirací	pro	mé	přednášky	na	Massachusettské
univerzitě	v	Amherstu.

Dík	za	podporu	a	povzbuzení	patří	jejímu	děkanovi	Tomu	O'Brienovi,
kterého	očividně	potěšilo,	když	viděl,	jak	jsem	mírně	vyvedl	z	míry	tamní
doktorandy.	Děkuji	také	Courantovu	institutu	matematických	věd	Newyorské
univerzity,	který	se	stal	mým	druhým	domovem,	že	mi	na	své	půdě	již	téměř
osm	let	umožňuje	přednášet.

Je	smutnou	skutečností,	že	nejvíc	se	člověk	naučí	od	těch,	s	nimiž
nesouhlasí;	Montaigne	hlásal	tuto	myšlenku	již	před	pěti	stoletími,	ale	jen
málokdo	se	jí	drží.	Jak	jsem	zjistil,	právě	tímto	způsobem	podrobíte	své	teorie
důkladné	zkoušce,	neboť	se	můžete	spolehnout,	že	vaši	protivníci	v	nich	najdou
sebemenší	trhlinu	-	a	vy	se	tak	poučíte	o	slabých	místech	vlastních	úvah	i	o
limitech	teorií	jejich.	Snažil	jsem	se	proto	chovat	noblesněji	ke	svým	nepřátelům
nežli	k	přátelům	-	zvláště	k	těm,	jejichž	reakce	byly	civilizovaného	rázu.	Během
své	kariéry	jsem	se	tak	poučil	z	veřejných	debat,	soukromé	korespondence	a
diskusí	s	Robertem	C.	Mertonem,	Stevem	Rossem,	Myronem	Scholesem,
Philippem	Jorionem	a	desítkami	dalších	(byť	musím	dodat,	že	s	výjimkou	kritiky
Elieho	Ayacheho	jsem	v	polemikách	s	mými	myšlenkami	slyšel	něco	alespoň
trochu	nového	naposledy	v	roce	1994).	Za	cenné	považuji	tyto	diskuse	proto,	že
jsem	byl	zvědav	na	hloubku	protiargumentů	a	snažil	se	zjistit,	jak	moji	odpůrci
přemýšlejí,	případně	co	neberou	v	úvahu.	Postupně	jsem	se	dopracoval	k	tomu,



že	jsem	četl	převážně	ty,	s	nimiž	nesouhlasím,	a	méně	ty,	jejichž	názory	sdílím	-
tedy	spíše	Samuelsona	než	Hayeka,	spíše	Mertona	mladšího	než	staršího,	spíše
Hegela	než	Montaigne	a	spíše	Descartese	nežli	Sexta.	Každý	autor	je	povinen
tlumočit	myšlenky	svých	odpůrců	s	maximální	věrností.

Za	svůj	největší	životní	úspěch	považuji,	že	se	mi	navzdory	jistým
názorovým	rozdílům	podařilo	navázat	přátelství	s	lidmi,	jako	jsou	Elie	Ayache
nebo	Jim	Gatheral.

Většina	textu	této	knihy	vznikla	během	kočovného	období	mého	života,	kdy
jsem	se	oprostil	od	téměř	všech	podnikatelských	povinností	a	tlaků	a	vydával	se
na	meditativní	procházky	nejrůznějšími	městy,	v	nichž	jsem	o	"černé	labuti"
přednášel.{104}	Psal	jsem	ponejvíce	v	kavárnách,	přičemž	jsem	dával	přednost
lehce	zchátralým	(ale	elegantním)	podnikům	v	obyčejných	čtvrtích,	co	nejméně
navštěvovaným	obchodníky	a	úředníky.	Mnoho	času	jsem	strávil	také	na	čtvrtém
terminálu	letiště	Heathrow,	kde	jsem	byl	psaním	často	natolik	zaujat,	že	jsem
dokonce	zapomínal	i	na	svou	alergii	na	spěchající	manažery,	kteří	mě	míjeli.

POZNÁMKA	PŘEKLADATELE
V	úryvcích	z	děl	citovaných	autorů	bylo	použito	následujících	českých

překladů:	Francis	Bacon:	Eseje.	Přel.	Alois	Bejblík.	Praha:	Odeon,	1985.
Francis	Bacon:	Nové	organon.	Přel.	Miroslav	Zůna.	Praha:	Svoboda,	1974.
Honoré	de	Balzac:	Ztracené	iluse.	Přel.	Miroslav	Vlček.	Praha:	SNKLHU,

1955.
Marcus	Tullius	Cicero:	Předtuchy	a	výstrahy.	Přel.	Josef	Hrůša.	Olomouc:

Votobia,	1996.
G.	H.	Hardy:	Obrana	matematikova.	Přel.	Josef	Moník.	Praha:	Prostor,

1999.
Hérodotos:	Dějiny.	Přel.	Jaroslav	Šonka.	Praha:	Odeon,	1972.
Friedrich	Nietzsche:	Ecce	homo.	Přel.	Ladislav	Benyovszky.	Praha:	Naše

vojsko,	1993.
Platón:	Zákony.	Přel.	František	Novotný.	Praha:	OIKOYMENH,	1997.

{1}Díky	nástupu	mobilních	telefonů	s	fotoaparátem	dnes	vlastním	početnou
sbírku	snímků	tohoto	černého	opeřence,	kterými	mne	zásobili	zcestovalí	čtenáři.
K	posledním	Vánocům	jsem	dostal	také	bedýnku	vína	Černá	labuť	(příliš	mi
nezachutnalo),	videonahrávku	(na	video	se	bohužel	nedívám)	a	dvě	knihy.
Dávám	přednost	fotografiím.

{2}Logické	metafory	černé	labutě	(psané	bez	uvozovek)	užívám	pro	popis



události	typu	"černé	labutě"	(v	uvozovkách),	ale	problém,	o	němž	píšu,	není
radno	zaměňovat	s	logickým	problémem	rozebíraným	mnoha	filozofy.	Netýká	se
totiž	ani	tak	výjimek	jako	spíše	výrazného	dopadu	událostí	extrémní	povahy	na
celou	řadu	oblastí	života.	Zatímco	logický	problém	se	dotýká	možnosti	výjimky
(černá	labuť),	má	práce	pojednává	o	roli	mimořádných	událostí	("černá	labuť"),
z	níž	vyplývá	snížená	předvídatelnost	a	nutnost	zvýšit	naši	odolnost	vůči
"černým	labutím"	negativního	typu	a	naopak	se	vystavit	účinkům	těch
pozitivních.

{3}Pokud	se	něco,	co	je	téměř	s	jistotou	očekáváno,	nakonec	nestane,	jde
také	o	"černou	labuť".	Mezi	nepravděpodobnou	událostí,	která	nastane,	a
pravděpodobnou	událostí,	jež	nenastane,	je	jistá	symetrie	a	můžeme	je	považovat
za	rovnocenné.

{4}"Černá	labuť"	je	výsledkem	kolektivních	i	individuálních	epistemických
omezení	(případně	zkreslení),	nejčastěji	důvěry	v	lidské	poznání;	nejde	o
objektivní	jev.	Největší	chybou	v	interpretaci	mé	"černé	labutě"	je	snaha
definovat	"objektivní	černou	labuť",	jež	by	byla	invariantní	vůči	všem	možným
pozorovatelům.	Události	11.	září	2001	byly	"černou	labutí"	z	pohledu	obětí,	ale
rozhodně	ne	z	pohledu	pachatelů.

Podrobnější	rozbor	tohoto	problému	poskytuje	esej	v	závěru	knihy.
{5}Opomíjení	odolnosti:	proč	formulujeme	teorie,	jež	nás	vedou	k	jistým

projekcím	a	prognózám,	aniž	bychom	se	zaměřovali	na	odolnost	těchto	teorií	a
na	důsledky	jejich	případných	chyb?	Zaměříme-li	se	namísto	zpřesňování
předpovědí	na	jejich	odolnost	vůči	chybám,	vypořádáme	se	s	problémem,	který
"černé	labutě"	představují,	daleko	snadněji.

{6}Rekurzivním	v	tom	smyslu,	že	svět,	ve	kterém	žijeme,	má	stále	více
smyček	se	zpětnou	vazbou,	jež	způsobují,	že	jedna	událost	je	příčinou	dalších
(např.	když	lidé	kupují	knihu	proto,	že	ji	kupují	i	ostatní).	Smyčky	tak	generují
"sněhové	koule"	a	nepředvídatelné	celosvětové	efekty	typu	"vítěz	bere	vše".
Žijeme	v	prostředí,	kde	informace	kolují	příliš	rychle	a	urychlují	podobné
epidemie.	Události	tak	mohou	nastat	právě	proto,	že	nastat	neměly.	(Naše	intuice
je	přizpůsobena	prostředí,	v	němž	jsou	řetězce	příčin	a	náhod	jednodušší	a
informační	tok	pomalejší.)	Tento	typ	neurčitosti	v	pleistocénu	nepřevažoval;
společenský	a	ekonomický	život	byl	tehdy	mnohem	prostší.

{7}"Černá	labuť"	jako	metafora	rozhodně	není	ničím	moderním	--	navzdory
tomu,	že	se	obvykle	připisuje	Popperovi,	Millovi,	Humeovi	a	dalším	moderním
filozofům.	Vybral	jsem	si	ji,	protože	odpovídá	starověké	představě	"vzácného
ptáka".	Římský	básník	Juvenalis	hovoří	o	"ptáku	vzácném	jako	černá	labuť"	--
rara	avis	in	terris	nigroque	simillima	cygno.

{8}Naivním	empirismem	je	i	podkládání	argumentů	výmluvnými



souhlasnými	citáty	od	zesnulých	autorit.	Pokud	hledáte,	vždy	naleznete	někoho,
kdo	pronesl	pár	vět	chytrého	znění,	které	podporují	váš	úhel	pohledu	-	a	ať	už	je
téma	jakékoliv,	vždy	lze	nalézt	také	jiného	zesnulého	myslitele,	který	tvrdil
přesný	opak.	Téměř	všechny	citáty	v	této	knize,	které	nepocházejí	od	Yogiho
Berry,	pronesli	lidé,	s	nimiž	nesouhlasím.

{9}Je	pozoruhodné,	jak	rychle	a	efektivně	může	vzniknout	národ:	stačí	k
tomu	vlajka,	pár	projevů	a	státní	hymna.	Dodnes	se	vyhýbám	nálepce
"libanonský"	a	dávám	přednost	méně	restriktivnímu	přívlastku	"levantský".

{10}Když	byl	Benoît	Mandelbrot	zhruba	ve	stejném	věku,	prošel	podobnou
zkušeností,	třebaže	téměř	o	čtyři	desetiletí	dříve.	Na	svou	vlastní	válečnou
epizodu	vzpomíná	jako	na	dlouhá	období	ubíjející	nudy	přerušovaná	krátkými
okamžiky	velkého	strachu.

{11}Historik	Niall	Ferguson	ukázal,	že	navzdory	všem	standardním	popisům
začátku	první	světové	války,	plných	"rostoucího	napětí"

a	"sílících	krizí",	byl	konflikt	ve	skutečnosti	překvapením	a	teprve
retrospektivně	se	historikům	začal	jevit	jako	nevyhnutelný.	Ferguson	podepřel
své	tvrzení	chytrým	empirickým	argumentem:	prozkoumal	ceny	státních
dluhopisů.	Ty	vždy	odrážejí	očekávané	finanční	potřeby	vlády;	předpokládají-li
investoři	konflikt,	ceny	klesají,	neboť	válka	vždy	znamená	vážný	deficit.	V
tomto	případě	ceny	dluhopisů	žádné	očekávání	války	nesignalizovaly.
Povšimněte	si,	že	Fergusonova	studie	mimo	jiné	ukazuje,	jak	nám	může	práce	s
cenami	pomoci	dobře	pochopit	historii.

{12}V{12}	desáté	kapitole	se	podíváme	na	některé	chytré	kvantitativní	testy,
jež	tento	stádní	efekt	dokládají;	ukazují,	že	v	mnoha	případech	je	rozdíl	mezi
různými	názory	výrazně	menší	než	rozdíl	mezi	průměrným	názorem	a	pravdou.

{13}Později	jsem	pochopil,	že	síla	volnotržních	systémů	spočívá	v	tom,	že
vedoucí	pracovníci	nepotřebují	vědět,	co	se	děje.

{14}Specializoval	jsem	se	na	komplikované	finanční	nástroje	zvané
"deriváty",	které	vyžadovaly	vyšší	matematiku	-	ale	v	případě	užití	nevhodného
typu	matematiky	u	nich	vznikaly	největší	chyby.	Daný	obor	byl	pro	mne
dostatečně	nový	a	atraktivní	na	to,	abych	si	v	něm	udělal	doktorát.

Povšimněte	si,	že	jsem	svou	kariéru	nemohl	postavit	jen	na	sázení	na	"černé
labutě"	-	na	to	nebylo	dost	zobchodovatelných	příležitostí.

Na	druhé	straně	jsem	se	však	vystavení	"černým	labutím"	mohl	vyhnout	tak,
že	jsem	své	portfolio	chránil	před	velkými	ztrátami.	Abych	se	zbavil	závislosti
na	náhodě,	zaměřil	jsem	se	na	technickou	neefektivnost	mezi	komplikovanými
instrumenty,	a	aniž	bych	se	vystavoval	riziku	mimořádné	události,	snažil	jsem	se
využít	vzniklé	příležitosti	předtím,	než	zmizely	zároveň	s	tím,	jak	moji
konkurenti	technologicky	pokročili.



V	pozdější	fázi	kariéry	jsem	objevil	jednodušší	(a	na	náhodě	méně	závislé)
podnikání	-	ochranu	velkých	portfolií	proti	"černé	labuti",	fungující	podobně
jako	pojištění.

{15}Její	třetí	manžel	byl	italský	filozof.
{16}Je	mi	líto,	ale	čtenářům,	kteří	se	snažili	Jevgeniji	Krasnovovou	dohledat

na	Googlu,	musím	sdělit,	že	je	postavou	ryze	fiktivní.
{17}Pravděpodobnost,	že	se	přece	jen	objeví,	není	zcela	nulová,	ale	je

obvykle	v	řádu	jedné	ku	několika	bilionům	bilionů,	tedy	tak	blízká	nule,	jak	si
jen	lze	představit.

{18}Stojí	za	to	zmínit,	že	jednou	z	chyb,	jichž	se	lidé	při	interpretaci	ideje
"černých	labutí"	dopouštějí,	je	přesvědčení,	že	"černé	labutě"	se	vyskytují
častěji,	než	si	představujeme.	To	je	ovšem	tak	trochu	nepochopení.	"Černé
labutě"	nejsou	nutně	častější	-	jenom	hrají	větší	roli.

Vzácných	případů	je	ve	skutečnosti	méně,	avšak	jejich	dopad	silnější	a
silnější,	což	lidi	mate,	neboť	mají	sklon	je	spíše	ignorovat.

{19}Sám	jsem	v	tomto	směru	v	bezpečí,	protože	kravatu	(s	výjimkou
pohřbů)	zásadně	nenosím.

{20}Russellův	původní	příklad,	který	pracoval	s	kuřetem,	jsem	takto	upravil
pro	Severní	Ameriku.

{21}Podobná	prohlášení	se	objevují	tak	často,	že	už	to	pomalu	přestává	být	k
smíchu.	V	září	2006	musel	být	fond	Amaranth,	ironií	osudu	pojmenovaný	podle
květiny,	která	"nikdy	neumírá",	uzavřen	poté,	co	během	pár	dní	přišel	o	téměř
sedm	miliard	dolarů.	Byla	to	nejvýraznější	ztráta	v	historii	obchodování	(další
ironií	osudu	je	skutečnost,	že	jsem	s	tradery	z	Amaranthu	sdílel	kancelářské
prostory).	Pár	dní	předtím	ujišťovala	společnost	investory,	že	zaměstnává
dvanáct	rizikových	manažerů	-	lidí,	kteří	užívají	modely	minulosti,	aby
poměřovali	rizika	a	pravděpodobnost	události,	jež	nakonec	nastala.	I	kdyby	měli
takových	manažerů	sto	dvanáct,	žádné	smysluplné	zlepšení	by	to	neznamenalo	a
zkrachovali	by	zrovna	tak.	Je	zřejmé,	že	z	minulosti	nemůžete	získat	více
informací,	než	kolik	jich	dokáže	poskytnout.	Koupíte-li	si	sto	stejných	vydání
New	York	Times,	nejspíš	tím	vaše	znalost	budoucnosti	nevzroste.	Nevíme
zkrátka,	kolik	informací	minulost	obsahuje.

{22}Hlavní	tragédie	nepravděpodobných,	ale	vysoce	citelných	událostí
spočívá	v	rozdílu	mezi	časovým	úsekem,	na	jehož	základě	jsou	lidé	odměňováni,
a	časem,	který	člověk	potřebuje	k	tomu,	aby	se	ujistil,	že	nesází	proti	mimořádné
události.	Lidé	mají	k	takovým	sázkám	nebo	hrátkám	se	systémem	motivaci:	dle
svých	ročních	výsledků	mohou	získat	bonus,	ačkoli	ve	skutečnosti	vytvářejí	jen
iluzorní	zisk,	o	který	jednoho	dne	přijdou.	Tragédie	kapitalismu	tak	spočívá	v
tom,	že	kvalitu	návratnosti	nelze	z	dat	nijak	vyčíst	a	manažeři	tak	mohou



vlastníky	firmy,	zejména	akcionáře,	snadno	obelhat	-	prezentují	kosmetický	zisk,
ale	ve	skutečnosti	mohou	podstupovat	skrytá	rizika.

{23}Standardní	americký	test	studijních	předpokladů,	jehož	výsledek	může
být	pro	univerzity	jedním	z	kritérií,	na	jejichž	základě	přijímají	studenty.	(Pozn.
překl.)

{24}Ani	Popper,	ani	Peirce	si	této	asymetrie	nevšimli	jako	první.	Filozof
Victor	Brochard	se	o	důležitosti	negativního	empirismu	zmínil	v	roce	1878
takovým	tónem,	jako	by	to	byl	mezi	empiriky	uznávaný	a	rozumný	způsob
řízení	běžných	pozemských	záležitostí	-	naši	předci	tomuto	problému	implicitně
rozuměli.	Zapomenuté	knihy	mohou	skrývat	mnohá	překvapení.

{25}Jak	již	bylo	řečeno	v	Prologu,	pokud	pravděpodobná	událost	nenastane,
jde	vlastně	také	o	"černou	labuť".	Vyvrácení	pravděpodobného	jevu	tedy
odpovídá	potvrzení	jevu	nepravděpodobného.

{26}Tento	problém	naší	moderní	společností	doslova	prorůstá,	neboť	většina
konfliktů	má	své	kořeny	v	podobných	mentálních	předsudcích:	když	sledují
Arabové	a	Izraelci	zprávy,	vidí	za	stejnými	fakty	různé	příběhy.	Podobně	se	na
různé	útržky	týchž	dat	dívají	i	američtí	demokraté	a	republikáni,	a	nikdy	se	tak
neshodnou.	Jakmile	si	vytvoříte	určité	vidění	světa,	budete	obvykle	brát	v	úvahu
jen	případy,	které	je	potvrzují.	Paradoxní	je,	že	čím	více	informací	budete	mít,
tím	přesvědčenější	budete,	že	právě	váš	pohled	je	ten	správný.

{27}Meteorologické	a	geologické	jevy	(např.	tornáda	a	zemětřesení)	samy	o
sobě	nedoznaly	během	minulého	tisíciletí	velkých	změn,	změnily	se	však	jejich
společenské	a	ekonomické	důsledky.	Zemětřesení	a	hurikány	s	sebou	dnes
přinášejí	více	následků	a	ty	jsou	zároveň	závažnější,	zejména	díky	stále
těsnějšímu	sepětí	ekonomických	entit	a	silnějším	"síťovým	efektům",	o	nichž
bude	řeč	ve	třetí	části	knihy.	Tatáž	událost,	jejíž	následky	jsme	dříve	mohli
považovat	za	mírné,	má	dnes	zásadní	dopad.	Zemětřesení,	k	němuž	došlo	roku
1923	v	Tokiu,	přineslo	japonské	ekonomice	asi	třetinový	pokles.	Pokud
extrapolujeme	čísla	z	tragédie	v	Kóbe	roku	1994,	není	obtížné	dojít	k	závěru,	že
pokud	by	podobné	zemětřesení	potkalo	Tokio	dnes,	vyšlo	by	Japonce	mnohem
dráž.

{28}Předložka	v	je	napsána	dvakrát.
{29}Pařížský	romanopisec	Georges	Perec	se	pokusil	narativitě	uniknout	a

napsat	knihu,	která	by	byla	stejně	obsáhlá	jako	svět	sám.
Posléze	se	musel	spokojit	s	vyčerpávajícím	popisem	událostí	na	Place	Saint-

Sulpice	mezi	18.	až	20.	říjnem	1974.	I	tak	jeho	líčení	zcela	vyčerpávající	nebylo
a	narativitě	se	nakonec	nevyhnul.

{30}Podobné	testy	úspěšně	obcházejí	klam	narativity	a	z	velké	části	i
konfirmační	zkreslení,	protože	ti,	kdo	je	provádějí,	jsou	nuceni	brát	v	úvahu



úspěchy	i	selhání	daného	experimentu.
{31}Nejlepší	nešarlatánská	kniha	o	financích,	jakou	jsem	kdy	četl,	se

jmenuje	Co	jsem	se	naučil,	když	jsem	přišel	o	milion	dolarů	(What	I	Learned
Losing	a	Million	Dollars)	a	napsali	ji	Jim	Paul	a	Brendan	Moynihan.	Autoři	ji
museli	vydat	vlastním	nákladem.

{32}Lékaři	jsou	k	anekdotickému	svědectví	oprávněně	silně	skeptičtí	a
vyžadují,	aby	studie	účinnosti	léků	braly	v	potaz	i	hřbitovy	němých	svědků.
Jindy	však	titíž	lékaři	sami	podléhají	předsudkům.	Kdy?	Ve	svém	osobním
životě	a	investičních	aktivitách.	I	za	cenu,	že	se	budu	opakovat,	musím	opět
žasnout	nad	tímto	aspektem	lidské	povahy,	který	nám	umožňuje	spojit
nejzarytější	skepticismus	s	absolutní	naivitou.

{33}Němé	svědectví	může	občas	způsobit,	že	se	věci	jeví	jako	méně	stabilní
či	riskantnější	než	ve	skutečnosti.	Vezměme	rakovinu.	Při	stanovení	procenta
vyléčených	pacientů	máme	ve	zvyku	vycházet	z	diagnostikovaných	případů,	což
nebezpečnost	této	choroby	opticky	zvyšuje.	U	mnoha	lidí	se	přitom	rakovina
objeví,	aniž	by	byla	diagnostikována,	a	prožijí	dlouhý	a	spokojený	život,	aby
nakonec	zemřeli	z	jiné	příčiny	-	buď	proto,	že	daný	typ	rakoviny	nebyl	smrtelný,
nebo	z	toho	důvodu,	že	u	nich	nastala	spontánní	remise.	Nezapočítáním	těchto
případů	je	riziko	zkresleno	směrem	k	horšímu.

{34}Můj	kolega	Mark	Spitznagel	objevil	variantu	ludického	klamu	v
bojových	uměních:	jejich	adepti	jsou	cvičeni	k	tomu,	aby	se	soustředili	na	akci	a
pro	lepší	koncentraci	ignorovali	možnosti,	které	pravidla	zakazují,	tedy	kopání
do	slabin,	nečekaně	vytasený	nůž	atd.	Lidé	ověnčení	zlatými	medailemi	proto
mohou	být	v	reálném	životě	těmi	nejzranitelnějšími.	Je	to	tak	trochu,	jako	když
vás	chlapík	pyšnící	se	impozantním	svalstvem	(obvykle	v	černém	tričku)	ohromí
v	umělém	prostředí	posilovny,	ale	pak	nedokáže	zvednout	obyčejný	kámen.

{35}Nietzsche	má	na	mysli	čtenáře	novin	náchylné	k	dogmatům	a	povrchní
obdivovatele	opery,	kteří	se	obklopují	kulturou	z	kosmetických	důvodů.	Já	pod
totéž	označení	zahrnuji	i	nedovzdělance	skrývajícího	se	na	akademické	půdě,
který	vlivem	nedostatku	zvídavosti	postrádá	skutečnou	erudici	a	je	zcela	v	zajetí
vlastních	myšlenek.

{36}Tvrzení,	která	zde	připisuji	Berrovi,	jsou	dost	možná	apokryfního	rázu	-
s	prvním	z	nich	přišel	fyzik	Niels	Bohr	a	druhé	zaznělo	z	mnoha	jiných	zdrojů.
Zůstávají	však	typickými	"berrismy".

{37}Kniha,	kterou	držíte	v	rukou,	se	podobně	"nečekaně"	ocitla	v	přibližně
patnáctiměsíčním	skluzu.

{38}Chyby	v	předpovědích	byly	a	jsou	vděčným	zdrojem	zábavy,	ale
zejména	u	cen	komodit	mohou	mít	velmi	neblahé	následky.

V	oficiální	předpovědi	americké	vlády	z	roku	1970	(podepsali	ji	ministři



financí,	zahraničí,	vnitra	a	obrany)	stojí:	"Standardní	cena	dovozové	ropy	se	do
roku	1980	může	výrazně	snížit	a	v	žádném	případě	ji	nečeká	zásadní	růst."	Ve
skutečnosti	cena	ropy	vzrostla	do	roku	1980	na	desetinásobek.	Není	mi	jasné,
zda	dnešní	prognostikové	postrádají	intelektuální	zvědavost	nebo	zkrátka	chyby
v	předpovědích	záměrně	ignorují.

Všimněte	si	i	dalšího	pokřivení:	vysoké	ceny	ropy	zvyšují	cenu	skladových
zásob	ropných	společností,	a	ty	tak	dosahují	rekordních	zisků;	vedoucí
pracovníci	posléze	dostávají	vysoké	prémie	za	"dobrou	práci"	-	jako	by	snad
cenu	ropy	sami	zvýšili	a	tím	se	o	zisky	zasloužili.

{39}Čtenářům	ještě	dlužím	odpověď	na	otázku	po	počtu	milenců	Kateřiny
Veliké.	Měla	jich	jen	dvanáct.

{40}V{40}	debatě	mezi	kreacionisty	a	evolučními	biology	(jíž	se	osobně
neúčastním)	se	sráží	víra	kreacionistů,	že	svět	byl	nějakým	způsobem	stvořen,	se
stanoviskem	evolucionistů,	kteří	jej	vidí	jako	výsledek	náhodných	změn	v
bezúčelném	procesu.	Není	snadné	pohlédnout	na	počítač	či	na	automobil	a
považovat	je	za	produkt	bezúčelného	procesu.	Přesto	je	tomu	tak.

{41}Vzpomeňme	si	na	čtvrtou	kapitolu	-	i	Algazel	a	Averroes	si	vzájemně
vyměňovali	urážky	prostřednictvím	titulů	svých	děl.	Možná	budu	mít	i	já	to
štěstí	a	jednoho	dne	si	přečtu	polemiku	s	mou	knihou,	jež	ponese	název	Bílá
labuť.

{42}Podobná	tvrzení	nejsou	nijak	vzácná.	Fyzik	Albert	Michelson	se
například	koncem	devatenáctého	století	domníval,	že	v	oblasti	přírodních	věd	už
zbývá	jen	zpřesnit	hodnoty	příslušných	veličin	o	pár	desetinných	míst.

{43}Existují	i	další	omezení,	na	které	v	mém	stručném	výkladu	nedošlo.
Nezmiňuji	rovněž	třídu	nepočitatelnosti	odborně	nazývanou	NP-

úplnost.
{44}Tato	myšlenka	se	v	historii	vrací	pod	různými	jmény.	Alfred	North

Whitehead	ji	pojmenoval	jako	"klam	záměny	abstraktního	s	konkrétním",	tedy
chyba,	které	se	dopouštíme	například	tehdy,	když	si	pleteme	model	a	fyzickou
realitu,	již	má	model	popisovat.

{45}Tyto	grafy	také	ilustrují	statistickou	verzi	klamu	narativity	-	nalezení
modelu,	který	vyhovuje	minulým	datům.	"Lineární	regrese"	nebo	"koeficient
determinace"	vás	v	konečném	důsledku	mohou	zmást	natolik,	že	už	to	nebude
ani	směšné.	Můžete	být	ve	shodě	s	lineární	částí	křivky,	a	tedy	vykázat	vysoký
koeficient	determinace,	což	znamená,	že	váš	model	dokonale	vyhovuje	daným
údajům	a	má	vysokou	předpovědní	hodnotu.	Přesto	však	stojí	na	vodě:	jediné,
čemu	vyhovuje,	jsou	lineární	segmenty	těchto	datových	řad.	Vždy	mějte	na
paměti,	že	koeficient	determinace	v	Extrémově	neobstojí;	jediné,	s	čím	vám
pomůže,	je	akademický	postup.



{46}Yogi	Bera	si	vypracoval	vlastní	teorii	epilogismu,	když	říkal:	"Budete-li
se	jen	tak	dívat,	hodně	toho	uvidíte."

{47}Při	pohledu	do	minulosti	je	prospěšné	odolat	naivním	analogiím.	Mnozí
přirovnávají	dnešní	USA	ke	starověkému	Římu,	a	to	jak	z	hlediska	vojenského
(zničení	Kartága	bylo	často	prezentováno	jako	podnět	k	destrukci	nepřátelských
režimů),	tak	sociálního	(nekonečné	otřepané	fráze	varující	před	nadcházejícím
úpadkem	a	pádem).	Přenášíme	-	li	však	znalosti	z	jednoduchého	prostředí
antického	světa,	které	se	více	blíží	prvnímu	typu,	do	toho	dnešního,	jež	má	blíže
k	typu	druhému,	je	komplexnější	a	oplývá	spletitými	pavučinami	příčinných
linek,	musíme	být	velmi	opatrní.	Jinou	chybou	je	činit	nepromyšlené	závěry	z
dosavadní	absence	jaderné	války,	protože	(připomeneme-li	si	argument	o
Casanovově	štěstí	z	osmé	kapitoly)	kdyby	taková	válka	byla	nastala,	dnes
bychom	tu	nebyli;	vyvozovat	"příčinu"	v	situaci,	kdy	na	této	příčině	závisí	naše
přežití,	není	právě	moudré.

{48}Ti,	kteří	si	nyní	říkají	"Nassime,	chápu,	co	se	nám	snažíš	říct,	ale	co
tedy	máme	dělat?",	najdou	v	této	kapitole	jakési	obecné	shrnutí.

Moje	odpověď	zní,	že	pokud	mě	chápete,	víceméně	už	to	víte.	Tato	kapitola
nicméně	nabízí	malé	popostrčení	správným	směrem.

{49}Dan	Gilbert	ve	slavném	článku	"Mentální	systémy	a	víra"	(How	Mental
Systems	Believe)	dokázal,	že	lidé	nemají	skepsi	v	krvi	a	nevěřit	pro	ně	znamená
vynaložit	duševní	námahu.

{50}Usilujte	o	to,	abyste	měli	spoustu	malých	želízek	v	ohni;	nenechte	se
zaslepit	barvitým	obrazem	jedné	konkrétní	"černé	labutě".

Učiňte	těchto	malých	sázek	co	nejvíce.	I	firmy,	které	se	na	spekulativní
kapitál	specializují,	podléhají	klamu	narativity	několika	příběhů,	které	jim
"dávají	smysl",	a	rozloží	své	prostředky	do	menšího	počtu	sázek,	než	by	měly.
Je-li	taková	firma	zisková,	není	to	kvůli	příběhům,	které	má	v	hlavě,	ale	proto,
že	se	vystavuje	neplánovaným	vzácným	událostem.

{51}K{51}	tomu	se	váže	jistý	subtilnější	epistemologický	postřeh.	Mějte	na
paměti,	že	při	podnikání	ve	světě	"černých	labutí"	platí,	že	to,	co	minulost	dosud
neodhalila,	vám	bude	téměř	jistě	ku	prospěchu.	Podíváte-li	se	na	nedávné	tržby
biotechnologického	průmyslu,	nespatříte	žádný	mimořádný	hit,	ale	protože	je
zde	potenciál	k	nalezení	léku	proti	rakovině	(nebo	proti	migrénám,	plešatosti	či
absenci	smyslu	pro	humor),	existuje	jistá	pravděpodobnost,	že	obrat	dosáhne
astronomické	výše.	Na	druhé	straně,	podíváme-li	se	na	oblasti	podnikání,	kde	má
"černá	labuť"	negativní	vliv,	dosavadní	bilance	nám	pravděpodobně	podá
přehnaně	příznivý	obraz.	Vzpomeňme	si	na	bankovní	krach	z	roku	1982:
postižené	bankovní	ústavy	se	naivnímu	pozorovateli	jevily	jako	ziskovější,	než
ve	skutečnosti	byly.	Pojištění	lze	rozdělit	do	dvou	kategorií:	tu	první	představuje



obyčejný	a	diverzifikovatelný	typ,	který	náleží	do	Průměrova	(např.	životní
pojištění),	druhou	křehčí,	výbušnější	a	vůči	"černým	labutím"	citlivější	druh
rizik,	jaký	obvykle	kryjí	zajišťovatelé	("pojistitelé	pojišťoven").	Data	ukazují,	že
zajišťovatelé	kvůli	špatně	stanoveným	pojistným	podmínkám	během	posledních
dvou	dekád	prodělávali;	na	rozdíl	od	bankéřů	však	mají	dostatek	sebereflexe,
aby	chápali,	že	výsledek	mohl	být	daleko	horší,	neboť	během	posledních	dvaceti
let	nenastala	žádná	obří	katastrofa	onoho	druhu,	jaký	dokáže	jednou	za	století
způsobit	krach	celého	oboru.	Zdá	se,	že	mnoha	akademickým	ekonomům,	kteří
se	zabývali	"oceňováním"	pojistek,	tento	aspekt	poněkud	unikl.

{52}Tyto	zákony	škálovatelnosti	probírá	již	bible:	"Neboť	každému,	kdo	má,
bude	dáno	a	přidáno;	kdo	nemá,	tomu	bude	odňato	i	to,	co	má."	(Matouš	25,	29)

{53}To,	že	vnímáme	brzký	start	pro	badatelskou	kariéru	jako	důležitý,	lze	z
velké	části	připsat	nepochopení	nepřirozené	role	popsaného	efektu,	zejména	je-li
posílena	předsudky.	Pomýlenost	víry,	že	důležité	je	uspět	v	co	nejranějším	věku,
dokládá	množství	opačných	příkladů	i	v	oborech,	jako	je	matematika,	údajná
"doména	mladých	mužů".

{54}Skutečnost,	že	internet	funguje	"zdola",	se	promítla	i	do	vzrůstajících
nároků	na	recenzenty.	Dříve	byli	spisovatelé	vůči	libovůli	kritiky	zcela
bezmocní;	recenzent	mohl	poselství	jejich	knihy	silně	zkreslit	a	s	přispěním
konfirmačního	zkreslení	vypíchnout	pár	nepodstatných	slabších	míst	v	textu.
Dnes	mají	autoři	daleko	silnější	pozici.	Namísto	rozhořčeného	dopisu	redakci
mohou	na	internetu	jednoduše	zhodnotit	recenzi	samu.	Jsou-li	napadáni	ad
hominem,	mohou	tímto	způsobem	také	odpovědět,	bez	obalu	zpochybnit
důvěryhodnost	recenzenta	a	postarat	se,	aby	se	jejich	stanovisko	objevilo	v
internetových	vyhledávačích	či	na	Wikipedii.

{55}Jako	bychom	už	tak	neměli	dost	problémů,	banky	jsou	dnes,	kdy	mají
ve	svých	týmech	"vědce",	kteří	se	zabývají	problémem	rizika,	"černou	labutí"	a
ludickým	klamem	ještě	zranitelnější	než	dříve.	Když	v	devadesátých	letech
gigantický	bankovní	ústav	J.	P.	Morgan	zavedl	RiskMetrics,	pseudometodu
sloužící	k	řízení	rizik,	která	jen	posílila	podlehnutí	ludickému	klamu	a	místo
skeptiků	typu	Tlustého	Tonyho	přivedla	k	moci	lidi	jako	dr.	John,	ohrozil	tím
celý	svět.	(Podobným	způsobem	se	šíří	i	příbuzná	metoda	Value-at-Risk,
vycházející	z	kvantitativního	hodnocení	rizik.)	Při	pohledu	na	rizika,	jimž	se
vystavuje	státem	sponzorovaná	hypotéční	agentura	Fannie	Mae,	se	nelze	ubránit
dojmu,	že	sedí	na	soudku	s	dynamitem	a	i	to	nejmenší	zaškytnutí	trhu	ji	může
těžce	poškodit.	Nemusíme	však	mít	strach:	početný	tým	tamních	specialistů
považuje	takovou	událost	za	"nepravděpodobnou".

{56}Tato	kapitola	se	poměrně	detailně	zabývá	problémem	Gaussovy	křivky,
a	čtenář,	který	není	technicky	zaměřen,	ji	tedy	může	přeskočit.	Vynechat	ji



můžete	i	v	případě,	že	patříte	ke	šťastlivcům,	kteří	o	této	křivce	vůbec	nevědí.
{57}Kvůli	zjednodušení	jsem	čísla	mírně	upravil.
{58}Jedním	z	nejnepochopenějších	aspektů	Gaussova	rozdělení	je	jeho

křehkost	a	zranitelnost	při	odhadech	pravděpodobnosti	okrajových	událostí.
Pravděpodobnost	případu	vzdáleného	4	σ	(směrodatné	odchylky)	od	průměru	je
dvakrát	vyšší,	než	když	tato	vzdálenost	činí	4,15	σ.

Pravděpodobnost	v	případě	20	σ	je	bilionkrát	vyšší	než	u	21	σ!	To	znamená,
že	malá	chyba	v	měření	σ	povede	k	obrovskému	podcenění	pravděpodobnosti.	U
některých	událostí	tak	můžeme	být	o	bilionnásobek	vedle.

{59}Moje	ústřední	teze,	kterou	v	této	části	knihy	v	různých	formách	opakuji,
zní	následovně.	Celá	koncepce	se	velmi	zjednoduší,	když	si	uvědomíme,	že
existují	pouhá	dvě	paradigmata:	neškálovatelnost	(jako	je	Gaussovo	rozdělení)	a
ta	ostatní	(např.	mandelbrotovská	nahodilost).

Jak	uvidíme	později,	odmítnutí	paradigmatu	neškálovatelnosti	postačuje	k
tomu,	abychom	odstranili	určité	vidění	světa.	Podobá	se	to	negativnímu
empirismu:	hodně	se	dozvíme	tím,	že	odhalíme,	co	je	chybné.

{60}Proměnné	nemusí	být	nutně	škálovatelné	donekonečna;	mohou	mít
velmi	vysokou	horní	mez	-	kterou	ovšem	neznáme,	a	tak	k	situaci	přistupujeme,
jako	by	byla	škálovatelná	nekonečně.	Technicky	vzato,	určité	knihy	nemůžete
prodat	více	výtisků,	než	má	planeta	obyvatel	-	což	je	však	mez	natolik	vysoká,
že	ji	můžeme	traktovat	jako	neexistující.	Může	se	také	stát,	že	stejnému	člověku
prodáte	díky	nové	obálce	dvakrát	tutéž	knihu	nebo	jej	přimějete	opakovaně
zhlédnout	týž	film.

{61}Když	jsem	v	srpnu	2006	revidoval	rukopis	této	knihy,	pobýval	jsem	v
hotelu	ve	městě	Dedham	v	Massachusetts,	neboť	jedno	z	mých	dětí	bylo
nedaleko	odtud	na	letním	táboře.	Trochu	mě	tam	zaráželo	velké	množství
obézních	hostů,	kteří	se	trousili	po	chodbách	a	působili	problémy	se	záložními
výtahy.	Nakonec	se	ukázalo,	že	na	místě	probíhá	každoroční	sjezd	Národní
organizace	pro	zlepšení	společenského	přijetí	obezity.	Jelikož	většina	jejích
členů	trpěla	opravdu	mimořádnou	nadváhou	(ještě	výrazněji	obézní	jedinec	než
ti,	které	jsem	tam	zahlédl,	by	pravděpodobně	dlouho	nepřežil),	nebyl	jsem
schopen	zjistit,	kdo	z	nich	je	nejtěžší:	existovala	mezi	nimi	jakási	forma
rovnosti.	Jsem	si	nicméně	jistý,	že	pokud	by	se	konal	sjezd	organizace	pro
zlepšení	společenského	přijetí	bohatých,	jeden	z	účastníků	by	svým	jměním
zcela	zastínil	ostatní	a	i	mezi	supermovitými	by	velký	podíl	na	celkovém
bohatství	spočíval	v	rukou	jen	malého	procenta	osob.

{62}Důvodem	je,	že	řecké	písmeno	sigma	používáme	u	směrodatné
odchylky	k	jejímu	symbolickému	zápisu.	(Pozn.	překl.)	{63}Čtenář,	který	není
technicky	zaměřen,	může	zbytek	kapitoly	přeskočit.



{64}Za	pomoci	symetrie	lze	prozkoumat	i	výskyt	případů	pod	danou
číselnou	hodnotou.

{65}Zpochybníte-li	jejich	práci,	brání	se	vědci	tvrzením,	že	"dělají	vědu,	a
ne	filozofii",	a	kritikou	mého	přístupu,	tedy	že	se	starám	o	chyby	modelů.	Je	to
obvyklá	past:	lidé	se	domnívají,	že	věda	spočívá	ve	vytváření	předpovědí	(i
tehdy,	jsou-li	chybné).	Podle	mě	spočívá	v	tom,	že	se	nenecháme	vodit	za	nos.

{66}Následující	řádky	poskytují	jednoduchou	ilustraci	obecných	závěrů	této
knihy	ve	sféře	financí	a	ekonomie.	Nevěříte-li	v	aplikaci	zvonové	křivky	na
sociální	proměnné	a	jste	-	li	stejně	jako	mnoho	jiných	přesvědčeni,	že	"moderní"
teorie	financí	je	nebezpečná	pavěda,	můžete	tuto	kapitolu	klidně	přeskočit.

{67}Přiznejme,	že	Gaussova	křivka	byla	podrobena	řadě	experimentů	s
pomocí	metod	typu	komplementárních	"skoků",	zátěžového	testování,	"regime
switching"	či	komplikovaných	postupů	známých	pod	jménem	GARCH;	ačkoliv
jsou	tyto	snahy	chvályhodné,	nedaří	se	jim	odstranit	základní	chyby	této	křivky.
Nejsou	invariantní	ke	změně	měřítka.	Tím	lze	podle	mého	názoru	také	vysvětlit
selhání	sofistikovaných	metod	v	reálném	životě,	jak	to	ukázala	Makridakisova
soutěž.

{68}Připomínám,	že	jsem	se	profesionálně	věnoval	obchodování	s	opcemi.
Ty	ve	velmi	dlouhodobém	horizontu	nejen	že	z	"černých	labutí"

těží,	ale	těží	z	nich	disproporcionálně	-	a	něco	takového	Scholesův	a
Mertonův	vzorec	pomíjí.	Výnosy	z	opcí	jsou	natolik	vysoké,	že	není	třeba	znát
správnou	pravděpodobnost:	můžete	se	v	ní	mýlit,	a	přesto	přijít	k	mimořádným
penězům.	Pojmenoval	jsem	tento	jev	"dvojitá	bublina",	neboť	jde	o
podhodnocení	pravděpodobnosti	a	výnosu	zároveň.

{69}Vybral	jsem	Mertona,	protože	se	domnívám,	že	je	názorným	příkladem
akademicky	posvěceného	tmářství.	Mertonovy	myšlenkové	zkratky	jsem	odhalil,
když	mi	poslal	sedmistránkový	výhružný	dopis,	z	něhož	jsem	nabyl	dojmu,	že
příliš	nerozumí	tomu,	jak	se	obchoduje	s	opcemi,	což	přitom	představuje	jádro
jeho	specializace.	Domníval	se	zřejmě,	že	tradeři	se	spoléhají	na	"rigorózní"
ekonomickou	teorii	-	asi	jako	kdyby	ptáci	potřebovali	k	tomu,	aby	dokázali	létat,
studium	druhořadého	leteckého	inženýrství.

{70}Na	představě	ekvilibria	se	zakládala	i	středověká	medicína,	která	se
tehdy	podobala	spíše	teologii	a	postupovala	"shora	dolů".	Ti,	kdo	ji	provozovali,
naštěstí	profesi	opustili,	protože	se	nemohli	rovnat	ranhojičům	-	bývalým
lazebníkům,	kteří	si	osvojili	lékařské	dovednosti,	řídili	se	přirozenými	postupy	a
dali	tak	vzniknout	neplatónské	klinické	vědě.	Za	to,	že	jsem	dnes	naživu,	vděčím
právě	tomu,	že	scholastická	medicína	před	několika	sty	lety	zanikla.

{71}Esej	"O	odolnosti	a	křehkosti"	je	součástí	druhého,	rozšířeného	vydání
anglického	originálu	knihy.	(Pozn.	red.)	{72}Finanční	ústav	s	nádhernými



kancelářemi,	který	během	krize	v	roce	2008	náhle	zbankrotoval.
{73}Být	empirikem	neznamená,	že	se	nestaráte	o	teorie,	přesvědčení,	příčiny

a	následky,	ale	že	se	nenecháte	vodit	za	nos	a	dokážete	své	předsudky	omezit	na
oblasti,	kde	vám	vaše	chyby	nebudou	vadit.	Záleží	jen	na	tom,	jaké	je	vaše
základní	východisko.	Stojí-li	před	sérií	faktů	či	dat	empirik,	vyjde	z	toho,	že	své
přesvědčení	odloží	stranou	(odtud	pramení	spojitost	mezi	empirismem	a	starší
tradicí	pyrrhónských	skeptiků),	zatímco	někdo	opačného	přesvědčení	se	upne	na
teorii	či	popis	typických	rysů.	Nejde	tu	o	nic	jiného	než	vyhnout	se
konfirmačnímu	zkreslení	(empirici	raději	chybují	formou
diskonfirmačního/falzifikačního	zkreslení,	které	objevili	patnáct	století	před
Karlem	Popperem).

{74}Celá	ekonomická	obec	-	která	na	této	planetě	čítá	asi	milion	lidí
zabývajících	se	některým	z	aspektů	ekonomické	analýzy,	plánování,	řízení	rizik
a	vytváření	prognóz	-	se	vinou	prosté	chyby	spočívající	v	tom,	že	neporozuměli
struktuře	Extrémova,	komplexním	systémům	a	skrytým	rizikům	a	spoléhali	se	na
přihlouplé	předpovědi	a	měřítka	rizik,	proměnila	v	krocany	-	a	to	navzdory
předchozím	zkušenostem,	neboť	žádný	z	uvedených	nástrojů	nefungoval	ani
nikdy	v	minulosti.

{75}Existuje	rozdíl	mezi	stresorem	a	působením	škodlivých	látek,	které
organismus	oslabuje,	jak	tomu	bylo	například	v	případě	krys	vystavených	radiaci
v	osmé	kapitole.

{76}Tento	problém	má	i	rozměr	daný	sociologií	vědy.	Vědecký	publicista
Gary	Taubes	mě	přesvědčil,	že	většina	doporučení	ohledně	výživy	(např.	snížený
přísun	tuků)	je	v	rozporu	s	vědeckými	důkazy.	Dokážu	pochopit,	že	člověk
chová	o	přírodních	jevech	jistá	přesvědčení,	aniž	by	je	empiricky	podepřel,
neumím	si	však	vysvětlit	přesvědčení,	které	odporuje	jak	přírodě,	tak	vědeckým
poznatkům.

{77}Finanční	rovnice,	kterou	tihle	padouši	užívají	pro	"náhodnou
procházku",	je	založena	na	tepelné	difúzi.

{78}Často	slýcháme,	že	primitivní	lidé	se	dožívali	v	průměru	třiceti	let	-
tento	výrok	však	nepřihlíží	k	tomu,	jak	jsou	hodnoty	okolo	průměru	rozloženy;
naději	dožití	musíme	analyzovat	vždy	vzhledem	k	daným	podmínkám.	Spousta
lidí	tehdy	umírala	předčasně	následkem	zranění,	mnozí	se	však	ve	zdraví	dožili
vysokého	věku.	Jde	o	typickou	chybu	vzniklou	podlehnutím	klamu	nahodilosti,
kdy	se	v	podmínkách	silné	variability	vychází	z	představy	"průměru";	vinou	téže
chyby	lidé	podceňují	rizika	na	burze.

{79}Latinsky	"perly	sviním".
{80}Většina	intelektuálů	nadále	připisuje	pojem	"černá	labuť"	Popperovi,

Millovi	a	někdy	Humeovi	navzdory	existující	citaci	Juvenala.



Latinský	výraz	niger	cygnus	může	být	ještě	starší	-	možná	má	etruský	původ.
{81}Častou	chybou	je	domněnka,	že	navrhuji,	aby	hráči	na	trhu	sázeli	na	to,

že	se	"černá	labuť"	objeví,	zatímco	já	tvrdím,	že	by	se	v	takovém	případě	měli
pojistit	proti	tomu,	aby	nezkrachovali.	Jak	uvidíme	ve	čtvrté	části	tohoto	textu,
hlásám	vyhýbavost,	nikoli	lov.	Navzdory	tomu,	že	jde	o	zásadní	rozdíl,	jsem	se
setkal	s	množstvím	lidí,	kteří	přemítali	nad	tím,	zda	člověk,	který	sází	na	příchod
"černé	labutě",	může	"vykrvácet"	(tak	jako	Nero,	Giovanni	Drogo	či	onen
nešťastný	vědec	s	bohatým	švagrem).	Tito	lidé	byli	ovšem	motivováni
existenciálními	a	nikoliv	nutně	ekonomickými	důvody,	ačkoliv	pro	kolektiv	je
ekonomika	této	strategie	smysluplná.

{82}Zdá-li	se,	že	většina	těch,	kteří	nejsou	schopni	pochopit	sdělení	této
knihy,	působí	hlavně	v	oblasti	ekonomie	a	sociálních	věd,	zatímco	podíl
zástupců	z	těchto	profesí	na	celkovém	počtu	čtenářů	je	mnohem	nižší,	je	to
důsledkem	skutečnosti,	že	ostatní,	nezatížení	tímto	břemenem,	pochopí	její
sdělení	prakticky	okamžitě.

{83}Jako	příklad	si	uveďme	historku,	jež	pomůže	osvětlit	krizi	z	roku	2008.
Jistý	Matthew	Barrett,	bývalý	předseda	představenstva	Barclays	Bank	a	Bank	of
Montreal	(obě	poté,	co	aplikovaly	průměrovské	metody	řízení	rizik	a	zároveň	se
vystavovaly	extrémovským	rizikům,	utrpěly	výrazný	propad),	si	po	událostech	z
let	2008-2009	stěžoval,	že	se	v	mé	knize	nedozvěděl,	"co	by	měl	dělat",	a	že
nemůže	řídit	podnikání	a	současně	se	trápit	rizikem	"černých	labutí".	Zjevně
nikdy	neslyšel	o	křehkosti	a	odolnosti	vůči	extrémním	odchylkám	-	což	dokládá
moji	myšlenku,	že	evoluce	nefunguje	prostřednictvím	učení,	nýbrž	ničení.

{84}K{84}	dnešnímu	datu	vyšlo	čtrnáct	akademických	(a	opravdu	velmi
nudných)	článků.	(Nudí	při	psaní	i	při	čtení!)	Počet	však	stále	roste	a	vycházejí
tempem	tři	články	ročně:	Taleb	(2007),	Taleb	a	Pilpel	(2007),	Goldstein	a	Taleb
(2007),	Taleb	(2008),	Taleb	(2009),	Taleb,	Goldstein	a	Spitznagel	(2009),	Taleb	a
Pilpel	(2009),	Mandelbrot	a	Taleb	(2010),	Makridakis	a	Taleb	(2010),	Taleb
(2010),	Taleb	a	Tapiero	(2010a),	Taleb	a	Tapiero	(2010b),	Taleb	a	Douady
(2010)	a	Goldstein	a	Taleb	(2010).

{85}Ačkoliv	zmíněná	osoba	představuje	trochu	extrémní	případ,	není	takové
vystupování	nijak	řídkým	jevem.	Mnoho	intelektuálně	čestných	lidí,	které	jsem
varoval	a	kteří	si	přečetli	mou	knihu,	mi	později	vyčítalo,	že	jsem	jim	o	krizi
neřekl	-	zkrátka	si	to	nepamatovali.

Dostane-li	se	svini	náhlého	osvícení,	jen	těžko	si	vzpomene,	že	někdy	v
minulosti	viděla	perlu,	ale	nepoznala	ji.

{86}S{86}	Danem	Goldsteinem	provádíme	experimenty,	v	nichž	zkoumáme
lidskou	intuici	ve	vztahu	k	rozdílným	typům	nahodilosti.	Dan	chodí	bohužel
poměrně	rychle.



{87}Jak	se	zdá,	Robert	Merton,	záporný	hrdina	sedmnácté	kapitoly	a	člověk
s	údajně	velmi	mechanistickým	typem	myšlení	(dokládá	jej	i	jeho	zájem	o	stroje
a	užívání	mechanických	metafor	pro	popis	neurčitosti),	byl	vskutku	stvořen	jen
proto,	aby	poskytl	výstižnou	ilustraci	této	nebezpečné	bláhovosti.	Po	vypuknutí
krize	v	roce	2008	bránil	podstoupená	rizika,	která	měl	spolu	s	dalšími	ekonomy
na	svědomí,	a	argumentoval,	že	krize	byla	"černou	labutí"	jen	proto,	že	on	sám	ji
nepředvídal;	teorie	jsou	proto	v	pořádku.	Nedošlo	mu	už,	že	nejsme-li	schopni
takové	události	předvídat,	potřebujeme	být	vůči	nim	odolní.	Za	normálních
okolností	by	takový	člověk	záhy	vypadl	z	genofondu;	akademická	definitiva	mu
bohužel	dovoluje	vydržet	o	něco	déle.

{88}Rubinův	argument	lze	použít	jako	zástěrku	pro	morální	hazard	a
nečestné	(probabilisticky	maskované)	šmelinaření.	Rubin	sám	shrábl	více	než	sto
milionů	dolarů	ze	zisků	Citigroup	plynoucích	z	aktivit,	jejichž	rizikovost	se
projeví	pouze	jednou	za	čas.	Když	se	tak	stalo,	omlouval	to	slovy:	"K	něčemu
takovému	ještě	nikdy	nedošlo."	O	své	peníze	nepřišel;	padlou	firmu	museli
sanovat	a	ztráty	zaplatit	učitelé,	kadeřníci	a	další	daňoví	poplatníci.	Morálním
hazardem	nazývám	vyplácení	prémií	lidem,	o	nichž	jsme	předem	věděli,	že	se
vůči	"černé	labuti"	nijak	nejistí.	Do	varu	mě	dostává	právě	ono	předem.

{89}Tím,	co	způsobuje,	že	lidé	typu	dr.	Johna	tak	snadno	sedají	na	lep
různým	výpočetním	metodám	a	bezmezně	jim	věří,	je	bezpochyby	právě
absence	představy	komplexnějšího	řádu	a	neschopnost	položit	si	otázku:
"Zakládá	se	moje	metoda	pro	zjišťování	pravdy	a	nepravdy	na	pravdě	či	na
nepravdě?"	Právě	ty	jsou	však,	jak	záhy	uvidíme,	zcela	zásadní	ve	chvíli,	kdy
máme	co	do	činění	s	pravděpodobností.	Lidé	tohoto	druhu	nejsou	schopni
pochopit	metapravděpodobnost	neboli	pravděpodobnost	vyššího	typu	-	jinými
slovy	pravděpodobnost	toho,	že	pravděpodobnost,	se	kterou	kalkulují,
neodpovídá	skutečnosti.

{90}Čtenář,	kterého	nezajímají	technické	detaily,	může	zbytek	této	kapitoly
přeskočit.

{91}*	Slovo	"apriorní"	zde	užívám	v	jiném	významu,	než	má	filozofické
apriorní	přesvědčení;	myslím	jím	výchozí	bod	teorie,	nikoliv	přesvědčení,	jež
nelze	zkušeností	vyvrátit.

{92}Za	pozornost	stojí,	že	slavný	článek	reverenda	Bayese,	který	dal
vzniknout	tzv.	bayesovské	dedukci,	neuváděl	"pravděpodobnost",	ale	očekávání
(očekávaný	průměr).	Statistikům	připadalo	takové	pojetí	matoucí,	a	tak	od	sebe
pravděpodobnost	a	její	reálné	výsledky	oddělili.	Tato	redukce	naneštěstí	vedla	ke
zvěcnění	celé	ideje	pravděpodobnosti	a	její	přívrženci	zapomněli,	že
pravděpodobnost	je	v	reálném	životě	nepřirozeným	jevem.

{93}Inteligentní	čtenář,	který	chápe,	že	vzácné	události	nelze	kvantifikovat,



může	zbytek	této	kapitoly	přeskočit	-	text	bude	zaměřen	silně	technicky.	Jeho
smyslem	je	přesvědčit	i	ty,	kteří	studovali	příliš	dlouho	a	nedokážou	nadále	věci
jasně	vnímat.

{94}Tento	bod	je	značně	technický	(a	tedy	jej	lze	přeskočit).	Problém
neznámého	rozdělení	svým	způsobem	připomíná	Russellovu	ústřední	potíž
logiky,	totiž	problém	s	formulací	"tato	věta	je	pravdivá"	-	věta	nemůže	obsahovat
svůj	vlastní	pravdivý	predikát.	Musíme	tedy	uplatnit	Tarského	řešení:	potřebné
predikáty	pro	rozhodnutí,	co	je	v	jazyce	pravdivé	a	co	ne,	dodá	metajazyk.	V
případě	pravděpodobnosti	jednoduše	použijeme	metapravděpodobnost,	s	níž
jednotlivým	pravděpodobnostem	přiřadíme	stupně	věrohodnosti	-	nebo,
obecněji,	pravděpodobnostní	rozdělení	musí	být	podřazeno	rozdělení
metapravděpodobnostnímu,	jež	nám	dejme	tomu	poskytne	pravděpodobnost,	že
pravděpodobnostní	rozdělení	je	chybné.	Naštěstí	jsem	to	byl	schopen	vyjádřit
pomocí	dostupných	matematických	nástrojů.	S	problémem	metarozdělení	jsem
si	pohrával	již	v	minulosti	-	ve	své	knize	Dynamic	Hedging	(1997).	Začal	jsem
aplikovat	míru	chybovosti	na	Gaussovo	rozdělení	(tak,	že	jsem	si	ze	dvou	či	více
různých	Gaussových	rozdělení	s	odlišnými	parametry	vytvořil	své	vlastní
skutečné	rozdělení),	což	vedlo	ke	hnízdovitým	rozdělením,	která	téměř	neměnně
vytvářela	jistý	typ	Extrémova.	Variance	v	rozdělení	je	pro	mě	tedy	z
epistemologického	hlediska	měřítkem	nedostatečných	vědomostí	o	průměru;	a
to,	jakou	varianci	má	samotná	variance,	je	z	téhož	hlediska	měřítkem
nedostatečných	vědomostí	o	nedostatku	vědomostí	o	aritmetickém	průměru	-	a
variance	ve	varianci	je	analogická	ke	čtvrtému	centrálnímu	momentu	rozdělení	a
jeho	koeficientu	špičatosti,	díky	čemuž	lze	takovou	neurčitost	snadno
matematicky	vyjádřit.	To	dokládá,	že	tlusté	konce	=	nedostatek	vědomostí	o
nedostatku	vědomostí.

{95}Gaussovo	rozdělení	je	parsimonní	(má	pouze	dva	parametry,	které	musí
odpovídat	datům).	Přidání	dalších	vrstev	s	možnými	skoky,	jejichž
pravděpodobnosti	se	různí,	však	otevírá	nekonečné	možnosti	kombinace
parametrů.

{96}Jedním	z	nejčastějších	(a	zcela	neužitečných)	komentářů,	které
slýchávám,	je	ten,	že	řešení	může	poskytnout	"odolná	statistika".

Marně	přemýšlím,	jak	použitím	takových	technik	stvořit	informaci	tam,	kde
prostě	není.

{97}Jeden	z	důsledků,	jež	pro	kauzalitu	vyplývají	z	absence	"typičnosti"
událostí:	řekněme,	že	nějaká	událost	může	způsobit	"válku".	Jak	jsme	viděli,
taková	válka	nebude	stále	nijak	definována,	protože	může	připravit	o	život	tři
osoby,	ale	také	miliardu.	I	v	situacích,	v	nichž	rozpoznáme	příčinu	a	následek,
toho	tedy	víme	velmi	málo,	protože	následek	bude	i	v	tomto	případě	atypický.



Velmi	těžko	jsem	to	vysvětloval	historikům	(s	výjimkou	Nialla	Fergusona)	a
politologům	(kromě	Jona	Elstera).	Buďte	tak	laskavi	a	zkuste	to	objasnit	i	svému
profesorovi	blízkovýchodních	studií.

{98}Těm,	kteří	se	nevěnují	sociálním	vědám,	podnikání	nebo	nedejbože
politice,	radím,	aby	tuto	kapitolu	přeskočili.	Ta	následující	bude	o	něco	méně
otravná.

{99}David	mi	zanechal	i	druhý	překvapivý	dárek	-	ten	nejlepší,	jaký	jsem
během	svého	pouštního	období	dostal:	v	článku,	který	vyšel	až	po	jeho	smrti,
napsal,	že	"snahy	statistiků	vyvrátit	Talebova	tvrzení	se	prokázaly	jako
nepřesvědčivé".	Tato	jediná	věta	dokázala	obrátit	běh	věcí	a	vymazat	stovky
stránek	většinou	osobně	laděných	útoků,	neboť	čtenáře	upozornila,	že	zmíněná
kritika	je	bezobsažná	a	neříká	nic	podstatného.	K	tomu,	aby	se	vaše	sdělení
vrátilo	zpátky	na	scénu,	stačí	jediná	taková	věta.

{100}Zde	se	jedná	o	pravé	filozofické	a	priori:	předpokládáte-li,	že	událost
patří	do	Extrémova	(jelikož	nahodilost	postrádá	strukturu),	další	empirická
pozorování	vás	nepřesvědčí	o	opaku,	neboť,	jak	víme	již	z	dřívějška,	pro
Extrémov	je	typické,	že	možný	výskyt	"černých	labutí"

maskuje.
{101}Pomlouvačná	kampaň,	o	níž	jsem	se	již	zmínil,	se	většinou	točila

kolem	chybné	prezentace	vlastností	(jež	jsou	podobné	jako	při	koupi	pojištění)	a
výsledků	strategií	zaměřených	na	zvýšení	odolnosti	portfolia	a	spojených	s
myšlenkou	"černé	labutě".	Na	zdánlivé	věrohodnosti	jí	dodává	skutečnost,	že
pozoruje-li	člověk	výnosy	pouze	krátkodobě,	nevidí	kromě	častých	a	malých
výkyvů	(především	ztrát)	nic	relevantního.

Lidé	zkrátka	zapomínají	náležitě	sčítat	a	zapamatují	si	spíše	frekvenci	než
součet.	Skutečné	výnosy	činily	podle	zpráv	v	tisku	60	%	v	roce	2000

a	více	než	100	%	v	roce	2008	s	nevýznamnými	zisky	či	ztrátami	v	dalších
letech.	Z	toho	dokáže	i	dítě	odvodit,	že	během	minulého	desetiletí	to	znamená
trojciferný	procentuální	zisk	(stačí	jediný	šťastný	pohyb	trhu).	Index	S&P	500	ve
stejném	období	klesl	o	23	%.

{102}Následující	text	vyšel	roku	2009	jako	úvodník	listu	Financial	Times.
Jistý	redaktor	-	který	bezpochyby	Černou	labuť	nečetl	-	jeho	nadpis	upravil	na
"Deset	principů	společnosti	odolné	vůči	‚černým	labutím'".	O	dokonalé
odolnosti	vůči	"černým	labutím"	samozřejmě	nemůže	být	řeč,	spokojme	se	tedy
s	tím,	že	ji	budeme	maximálně	posilovat.

{103}Vřele	bych	chtěl	poděkovat	vědci,	jehož	navštívenku	jsem	ztratil	a	s
nímž	jsem	se	11.	prosince	2003	setkal	během	letu	s	British	Airways	do	Vídně,	za
nápad	ilustrovat	výklad	v	jedenácté	kapitole	příkladem	s	kulečníkovými
koulemi.	Vím	o	něm	jen	to,	že	mu	bylo	dvaapadesát,	byl	prošedivělý,	pocházel	z



Anglie,	psal	si	verše	do	žlutého	poznámkového	bloku	a	cestoval	se	sedmi
zavazadly,	protože	se	právě	stěhoval	ke	své	pětatřicetileté	přítelkyni	do	Vídně.

{104}Řídíte-li	podnik,	je	nemožné	se	do	úvah	skutečně	ponořit,	bez	ohledu
na	to,	kolik	hodin	vám	práce	zabírá	-	jinými	slovy,	nejste-li	zcela	neteční,	starosti
a	pocit	zodpovědnosti	vám	zaberou	cenný	kognitivní	prostor.	Studovat,
meditovat	i	psát	je	možné,	jste-li	v	pozici	zaměstnance,	ale	nikoliv,	pokud
podnik	vlastníte	-	za	předpokladu,	že	nejste	zvyklí	chovat	se	nezodpovědně.
Děkuji	proto	svému	společníkovi	Marku	Spitznagelovi,	že	mi	-	díky	své
prozíravosti	a	vysoce	systematickému,	disciplinovanému	a	efektivnímu	způsobu
práce	-	umožnil	vystavit	se	působení	mimořádných	událostí,	aniž	bych	se	musel
přímo	podílet	na	našich	společných	obchodních	aktivitách.

Nassim	Nicholas	Taleb
ČERNÁ	LABUŤ
Následky	vysoce	nepravděpodobných	událostí
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