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Filmař Michael Moore a historik THOMAS E. WOODS JR. k sobě názorově mají téměř nekonečně daleko. Přesto se jejich poslední díla v něčem protínají.

Moorův loňský film O kapitalismu s láskou je občanský pamflet. Tak je třeba k němu přistupovat a nerozčilovat se nad tím či oním klišé, které Moorův dvouhodinový apel obsahuje. Sám fakt pamfletu nezbavuje dílo možnosti a schopnosti pojmenování určitého stavu ve společnosti. Moorův dokument tuto schopnost má. Například v tom, že názorně demonstruje nemožnost příchozího občana z ulice, a tím Moore ve filmu je, domoci se přímého dialogu s těmi bankéři, kteří na svoji záchranu vyinkasovali státní finanční podporu. Filmový štáb je v takovém peněžním ústavu okamžitě vypoklonkovanou návštěvou.
Moorova argumentace a polemika je mnohem více ideová a etická než politická a ideologická. Říká v podstatě toto: demokracii nelze ztotožňovat s kapitalismem. Kapitalismus ve své nynější podobě ničí demokracii, manipuluje s ní, jak se mu právě hodí. Moorovou metodou je doslovné chápání věcí: například si čte v americké ústavě a hledá v ní, kde je v ní zakotvena současná nerovnost. Je to idealistický praktik. Kromě toho, že je Moore ironický a rozčilený, je také melancholický a sentimentální. Se svým otcem, jenž desítky let pracoval v automobilce, vzpomíná, jak pěkné bylo vyrůstat za prosperity v 50. a 60. letech, kdy řádně pracující člověk měl před sebou jasnou perspektivu. Dnešní postavení jedince je neskonale vratší. Proč se tak stalo, na to Moore poskytuje odpovědi velmi, velmi dílčí.
Proti hlavnímu proudu O osmnáct let mladší Thomas E. Woods jr. (nar. 1972), autor knihy Krach, vystudoval historii a inklinuje k dějinám ekonomie. Působí v Institutu Ludwiga von Misese v Auburnu ve státě Alabama, kde také žije. V takzvané rakouské ekonomické škole, jíž byl Mises (1881-1973) stěžejním představitelem a pro niž je typický důraz na minimalizaci státních zásahů do ekonomiky, spatřuje Woods jr. zcela neprávem opomíjené a přitom mimořádně podnětné učení o lidské společnosti a ekonomických procesech v ní. Woods argumentuje s vervou člověka, který nalezl svého guru a nyní každého poměřuje dle toho, zda koná tak, jak to velí jím vyznávané učení. Woods tak nečiní fundamentálních rozdílů mezi demokraty a republikány, nýbrž mezi těmi, kteří chtějí ze svých státních pozic do ekonomiky intervenovat, či nikoliv.
Woodsovo vymezování se proti názorovému a mediálnímu mainstreamu, proti hlavnímu proudu, který mu reprezentuje například list New York Times či ekonomický establishment kolem Fedu (Federálního rezervního systému neboli centrální banky), vykazuje rysy obsese. Jeho snaha napsat populární knihu (což se mu podařilo, Krach se umístil na žebříčku bestsellerů - ehm - právě deníku New York Times) mnohdy ústí do banálních šťouchanců a rozmělněných odstavců nepřinášejících nic než sebeutvrzování v předtím již řečeném.
Woods jr. je zkrátka bytostně přesvědčen, že pokud by nejprve prezident Bush a poté jeho následovník Obama nechali padnout všechny velké neodpovědné hráče finančního trhu, udělali by pro ekonomiku a lid USA mnohem více, než když si země nabírá astronomické dluhy. Tvrdilo se, že některé ty korporace se prostě nemohly nechat padnout - na to jsou příliš velké; Woods jr. naopak míní, že jsou „příliš velké, než abychom si je mohli dovolit nechat naživu“. Jenže problém byl a je v tom, soudí autor, že příliš politiků má pokušení do ekonomiky strkat nos, a příliš politiků se nechá zlobbovat finančními kruhy tak, aby jim legislativa i exekutiva šly na ruku a vytvářely předpisy vyhovující velmi dílčím zájmům. Za skutečné zlo pak Woods jr. považuje Fed - nikoliv pouze tím, že v posledních letech uměle udržoval nízké úrokové míry, a tím sám přifukoval finanční bubliny, nýbrž vůbec tím, že existuje.
Střídmý libertián Nejen rozčilení nad fungováním současných amerických mocenských struktur, nejen kritika mainstreamové žurnalistiky, nejen touha oslovit davy i za cenu argumentační vulgarizace jsou Mooreovi a Woodsovi společné. Jejich shoda je i konkrétnější. Oba se například nazlobeně pozastavují nad obratem v září 2008, kdy většina amerického národa byla proti navrhované státní injekci 700 miliard dolarů, Sněmovna také plán zprvu odmítla. Ti, kteří však podpůrný balík prosadit chtěli, našli spojence v Senátu, přihodily se miliardy na „porcování medvěda“ (tenhle pojem na cílené investice dobře známe z domácí praxe) a odpor byl zlomen a umlčen. A cesta uvolněné hromady peněz posléze začala být nečitelná...
Základní nastavení Thomase E. Woodse jr. je mi vlastně sympatické: utratit jen tolik, na kolik mám. Jeho přístup je kombinací libertiánství (minimální stát) a protestantské střídmosti a šetrnosti (žít je třeba úměrně svým možnostem). Když Woods jr. polemizuje kupříkladu se slovy Bushova ministra financí Henryho Paulsona, který začal zvonit na poplach, že Američané mají horší přístup k financování nákupů prostřednictvím kreditních karet, argumentuje autor zcela racionálně: „Považte sami - je z hlediska rodinných financí dlouhodobě udržitelné platit každodenní nákupy kreditní kartou? Copak je to normální?“
Ačkoliv k jeho knize lze mít sto a jednu námitku, nedá se popřít, že by neplodila přímo prales otázek, které se týkají ekonomické každodennosti nejen v USA, ale i u nás.

