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Roman Zawadzki
Anomia i jej kapłani – czyli dlaczego mają nas za idiotów?

Anomia to stan powszechnego załamania lub negowania wartości wyższych oraz odrzucenie normatywności etycznej z niej wynikającej, co w przełożeniu na praktykę codzienności oznacza, że nie ma żadnych stałych reguł współżycia jednostek i współistnienia zbiorowości. Normy stanowi się ad hoc, instrumentalnie, wedle doraźnych potrzeb tych, którzy aktualnie sprawują władzę i są w stanie je narzucić – nie tylko perswazją, lecz i opresją – nade wszystko dla własnych korzyści. W efekcie wszyscy wzajemnie wiszą sobie u gardeł, dominuje zaborczość, chytrość, uznaje się nadrzędność zasady, głoszącej, iż w samorealizacji egoizmu jednostkowego lub grupowego „cel (nade wszystko własny) uświęca środki (właściwie każde)”. 
Stąd w życiu społecznym i w historii naszych czasów trwa nieustanna, brutalna walka pomiędzy gangami, zorganizowanymi w zawodowe partie polityczne i ich satelickie organizacje, także przez najrozmaitsze grupy interesów i wpływów (realnych, a nie widowiskowo pozornych lub samozwańczo urojonych) – czyli zwykłe mafie o strukturze hierarchicznej. W szerszym wymiarze ten radosny proceder uprawiają całe państwa, a prym wiodą te prawdziwie silne i podmiotowe, które dobierają sobie podwykonawców dla swej zbójeckiej, często wojennej ekspansji. Liczą się nie ofiary, lecz zyski, wymierne korzyści, osiągane dzięki zniewalaniu innych, okradaniu ich i zamienianiu w robocze bydło.
Gdy więc dokoła trwa nieustanne zagryzanie się wszystkich ze wszystkimi, rodzi się w człowieku potrzeba, wręcz przemożne pragnienie odnajdywania – choćby dla własnego bezpieczeństwa – jakiejkolwiek przewidywalności życia i działania, jakichś niechby i brutalnych, ale oczywistych reguł przyczynowości w otoczeniu. Utrzymujący się stan ciągłej niepewności i poczucia zagrożenia to nieustanna frustracja, rozmaite lęki oraz świadome lub nieświadome poszukiwanie czegokolwiek, co pozwoliłoby jakoś się odnajdować w zawirowaniach otaczającego świata. Przy zmęczeniu tym stanem ciągłego trwania w niepewności, ludzie sformatowani przez tresurę edukacyjną i ogłupieni przez medialne młotkowanie umysłów, gotowi są „kupować” najrozmaitsze, nawet absurdalne pomysły, które – w ich mniemaniu - wprowadzą jakiś ład w myślenie i rozumienie tego, co się wokół nich dzieje. Dzięki temu nieco się uspokajają i nabierają przekonania, że są już w stanie składnie ogarniać to, co im się przytrafia.
Rzecz w tym, że sami o tym nie wiedząc, zazwyczaj robią to zgodnie z suflowanymi im wyjaśnieniami związków przyczynowych w zalewających ich potokach zdarzeń. Wierzą w ich oczywistość tym chętniej, im bardziej tkwią w gnuśności umysłowej, uniemożliwiającej podejmowanie trudu samodzielności myślenia o otaczającej ich rzeczywistości i dociekania wiedzy o tym, co ją warunkuje. Innymi słowy, w swym lenistwie ochoczo sięgają po rozmaite „gotowce” – instrukcje obsługi rzeczywistości – traktując je jak zbiory praw objawionych w randze dogmatów. Najlepiej, gdy są one proste, jasno wyłożone, wręcz hasłowe i zbudowane na nośnych emocjonalnie stereotypach. Dotyczy to wszystkiego – od mody na kapelusze, do wielkiej polityki i mechaniki historii, nawet metafizyki w rodzaju Kościoła Rycerzy Jedi. 
Na to, by cała ta maszyneria zarządzania światem mogła działać zgodnie z zamysłami jej dysponentów konieczna jest odpowiednia inżynieria społeczna oraz jej projektanci i nadzorcy. Jej podstawą musi być właśnie kontrolowana anomia - tworzenie zdarzeń i sytuacji (w mikro i makroskali), których dominantą jest niepewność egzystencji przy braku jednoznaczności życiowych reguł gry. Te bowiem mogłyby dać asumpt do dokonywania wolnych wyborów z pełną świadomością kosztów własnych decyzji, co groziłoby aktami nieodpowiedzialnego samostanowienia jednostki w imię jakichś własnych racji. Taka anarchia to rzecz zaiste fatalna, więc należy jej przeciwdziałać wszelkimi możliwymi sposobami. 
Dwa z nich to: podtrzymywanie stałego poczucia zagrożenia; oraz mnożenie owych instrukcji obsługi świata i życia, tyle że przykrawanych tak, by w istocie wprowadzać w nie chaos treściowy i znaczeniowy np. poprzez fałszywą semantykę. Innymi słowy, tak należy manipulować owymi „wyjaśnieniami”, by przy pozornej ich różnorodności wszystkie na swój sposób tłumaczyły konieczność pogodzenia się z niemożnością zmiany stanu rzeczy. Mówiąc przykładowo – nieważne, kto i na kogo zostanie wybrany w tzw. demokratycznych wyborach – ważne, by sprawy toczyły się w planowanym kierunku. Sztuczka polega tu na tym, że pod pojęciem demokracji ukrywa się oszukańczą metodę zdobywania władzy w imię narzuconego wzniosłego mitu. Przykład austriacki wykazał po raz kolejny, że zasada „demokracji raz zdobytej nie oddamy za żadną cenę” działa jak należy. Przy dzisiejszej technologii fałszowania czego tylko się chce i korumpowania kogo trzeba, „wydrukowanie” jakiegokolwiek wyniku w czymkolwiek to rzecz zgoła banalna. Przypisanie do wyniku stosownej etykiety politycznej czy ideologicznej to tylko kwestia makijażu. Kto chce wierzyć, że jest inaczej – jego sprawa. Ciekawe, kto wygra najbliższe Euro 2016?
Drugi z tych czynników to zespół działań ogłupiających i manipulacyjnych, zwanych propagandą, z wykorzystaniem potwornej siły rażenia mediów wszelkiego rodzaju – włącznie z tymi, którym zadano legendę niezależności. Powiedzmy sobie szczerze: niezależne media to fikcja i mit. W tej machinie nie ma zresztą miejsca na jakakolwiek prawdziwą niezależność o większym zakresie oddziaływania niż własne cztery ściany.(pokoju albo celi). A w propagandzie główne role odgrywają krążące nad masami jej odbiorców stada wszelkiej maści hochsztaplerów, ideologów, cwaniaków, kapłanów fałszywych bożków i naukowych pseudoreligii, handlarzy tandetą umysłową i artystycznym kiczem. Lokajskie i sprzedajne duszyczki i rozumki stają w ordynku do służby przy ogłupianiu ludzkich mas, licząc przy tym na sute wynagrodzenia.
Nie działają jak wolni strzelcy na jakimś mitycznym „wolnym rynku” czy „powszechnym targowisku próżności”. Odpowiednio selekcjonowani, ostrożnie obrabiani, są przemyślnie zagospodarowywani – koniecznie z podziałem na różne „opcje” – przez Superlewiatana, zwanego niekiedy Systemem. Wprzęgani do służby zarządzania ludzkimi gromadami, znakomicie przy tym opłacani, doskonalą i wdrażają coraz to bardziej wyrafinowane technologie uprzedmiotowienia ludzi, także w skali globalnej. Są kreatorami i treserami człowieka formatowanego – od stadium dziecięctwa, poprzez młodość, aż po dorosłość. Są też programistami wielkich oszustw pod rozmaitymi szyldami i nazwami – jako że cały ten sztafaż na pokaz musi być, rzecz jasna, pluralistyczny. Niczym w komedii del’arte, rozpisane są wzorce postaci, a teksty konkretnych spektakli dopracowuje się na bieżąco wedle potrzeby i „mądrości etapu” oraz danego „targetu”. 
I tu sprzęgają się dwa wątki inżynierii społecznej – albowiem owi specjaliści od propagandy czyli sterowanego deformowania umysłów i dusz mogą skutecznie działać jedynie przy braku oporu materii, jaką poddawać mają obróbce.  Zapewnić im to może znikanie z obiegu społecznego i kulturowego jakichkolwiek punktów odniesienia dla zakotwiczenia podmiotowości jednostki i jej samostanowienia. Niech się motłoch emocjonuje i denerwuje, niech wciąż się czegoś boi, ale już mądrzejsi i bardziej wtajemniczeni podpowiedzą mu to i owo, czyli co warto i należy robić, żeby strachy choć trochę ustąpiły. W sumie zadaniem owych macherów od tresury, dojenia, manipulacji i duraczenia maluczkich jest podtrzymywanie stanu anomii sterowanej (kontrolowanej, dawkowanej), wzmacnianie jej, a także czynienie znośną; wreszcie wyjaśnianie, iż jest stanem zasadnym, a w perspektywie ideału – pożądanym. 
Wręcz fascynujący przy tym jest bełkot, jaki generują te gromady „objaśniaczy rzeczywistości” i speców od układania instrukcji jej obsługi – od utytułowanych durniów do wynajmowanych klaunów cyrkowych. Akademicy za odpowiednie apanaże udowodnią uczenie ocieplenie lub oziębienie nie tylko Ziemi ale i całej Drogi Mlecznej. Gdy trzeba, uzasadnią idee humanitarnego zabijania, albo produkowania ludzi z plastiku. Mądrale od pseudonauk bezkarnie uprawiają swoje prorocze szalbierstwa, niekiedy wręcz szalenie groźne dla człowieka. Z kolei tabuny, publicystów, krytyków, dziennikarzy, komediantów, szansonistów, wypomadowanych celebrytów – wszystko płci obojga, albo zgoła bez płci – gotowe są mówić indywidualnie i stadnie, co jest „niezbędne” „słuszne” „dobre” „uczciwe” „konieczne”, „piękne” „postępowe” a co najważniejsze – „prawdziwe”.  Ich zadaniem jest także – a może przede wszystkim – celowe przemilczanie lub przeinaczanie tego, co niewygodne, lub co w jakikolwiek sposób mogłoby odczarować działanie sławetnych lemowskich maskonów. Do mącenia ludziom w głowach zatrudnia się nawet jasnowidzów, wróżki, fachowców od wiedzy tajemnej lub spiskowo skrywanej; szkoda, że wyginęły elfy. Pod szyldem sztuki kryją się barbarzyńcy i geszefciarze, epatujący pozorami głębi o cechach zwykłej, propagandowej chałtury. Nawet kabaretowych trefnisiów wzięto na niezgorzej wyceniane „umowy o dzieła”. Wyliczać można by długo – wszak to cały wielki przemysł Ministerstwa Prawdy, tyle że w mocno dziś zreformowanej i udoskonalonej postaci. 
Cały ten chłam, zalewa nas przez okrągłą dobę, bez chwili przerwy sączą się kłamstwa, konstruowane na zasadzie „dla każdego coś według jego oczekiwań, wyobrażeń i potrzeb. Służą przekonywaniu nas – każdego z osobna i w grupach – że ten „świat podstawiony” jest prawdziwy, a nie na niby. Nieustannie trwa duraczenie ludzkich mas, przy czym chytrość polega tu t tym, iż oferuje im się wielką różnorodność owej jarmarcznej tandety. Ma to tworzyć złudne wrażenie bogactwa oferty na „rynku idei, treści i wartości”, ale w istocie jest sumą sztuczek, prokurowanych przez kuglarzy od robienia ludziom wody z mózgu. 
Ludzie instynktownie czują, że robi się z nich durniów, że gra im się na instynktach i emocjach, że lecz albo brak im odwagi, by zawołać, ze „król jest nagi”, albo nie mają środków do rozpowszechnienia swych obaw i wątpliwości. Wielu łapie się na plewy, gdyż dobrze imitują prawdziwe ziarna i zaspokajają ich konsumpcyjne gusty w zakresie „prawdy o życiu”. Zresztą, wypracowano już bardziej wyrafinowane niż niegdyś „technologie strachu i wykluczania” np. w formie zwalczania „mowy nienawiści”, niepoprawności politycznej itp., itd. Trudno się temu przeciwstawiać, gdyż zaraza objęła również edukację, prawodawstwo i sądy. Na każdego znajdzie się jakiś straszak formalny – a jak nie taki, to wymyślany jako rozpowszechniany deprecjonujący epitet, plotka, pomówienie o niecność wyższego rzędu i złą wolę. Ad personam – do wyboru, do koloru. W tym ponurym domu wariatów każdy może zawisnąć na jakimś haku z odpowiednią tabliczką na piersiach – jako czyjś agent, faszysta, „ciemnogród”, szkodnik, homofob, antysemita, krwiożerczy szowinista, zwykły głupiec, nawet psychiczny dewiant. Specjalistów od sporządzania tych etykietek – nawet bez cienia zasadności – nie brakuje.
Dzisiaj podmiotowość wymaga wielkiej odporności na stres i zmałpienie, także rozwagi, wiedzy, a nade wszystko odwagi. Lecz cóż, sformatowane osobniki trudno posądzać o skłonności do heroizmu, nawet do pójścia pod prąd obiegowych opinii. Na dodatek zniknie chyba już niedługo dotychczasowa wolność w sieci, dająca niepokornym szansę na samodzielne poszukiwania informacji i na „propagację normalności”. Są już fachowcy od instalowania stosownych filtrów, programy „śledzące” oraz stosowne ustawy dla administratorów „wirtualu”. Nie przypadkiem pojawiło się już podziemie internetowe. 
Jak „w realu” odczarować „nierzeczywistą rzeczywistość”? Kto nie lubi, gdy mają go za bezwolnego kretyna i kandydata na niewolnika, ten prędzej czy później ocknie się z zaczadzenia idiotyzmem. Powinien jednak uważać, by nie przytrafiło mu się to, iż z jednej bajki wpadnie w drugą – z jednej (znów lemowskiej) „szafy śniącej” wpadnie do drugiej, potem do kolejnej, aż w końcu zagubi się w pułapce przemyślnego Chytriana. Czym ona była? Cóż, warto czasami czytać mądrych fantastów. Nie tylko lepiej niekiedy „czytają świat”, ale i obmyślają wiele ciekawych acz niekiedy zgoła szalonych pomysłów na jego poprawę… 


