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Ameryka – szaleńców sen o potędze

Prostacki redukcjonizm tym się cechuje, iż zjawiska i procesy, z natury swej wielowymiarowe, złożone ponad wszelkie wyobrażenie, stara się tłumaczyć poprzez działanie kilku arbitralnie wybranych sił sprawczych, niekiedy wręcz je wymyślając – nawet definiując ex nihilo i ad usum proprium! – wbrew nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale i zasadzie logicznej ekonomii, zwanej brzytwą Okhama. Miłośnicy takich zabiegów, zwani często uczonymi (rozmaitych tzw. specjalności), prędzej czy później popadają w swych umysłowych harcach w coś, co można by nazwać „pułapką Goedla”, czyli w otchłań sprzeczności i paradoksów, w których się gubią, nie będąc w stanie ani ich ogarnąć, ani wyjaśniać w ramach własnych aksjomatów, oraz metody obracania nimi na wszelkie możliwe sposoby. Utkawszy z nich śliczną siatkę pojęciową, przeznaczoną do jednoznacznego – ich zdaniem – opisu rzeczywistości – szalenie się irytują, gdy przestają rozumieć co w niej jest przyczyną, a co skutkiem, i dlaczego nic do siebie nie pasuje. Wręcz czują się obrażeni, że świat prawdziwy nijak nie przystaje do ich teorii i modeli, i, co gorsza, nie ma zamiaru się do nich dopasować.  Cierpienia tych miłośników jednoznaczności i determinizmu mają wszelkie znamiona groteskowych konwulsji umysłów, przegrzanych z nadmiaru pracy na biegu jałowym (co samo w sobie jest wesołą niedorzecznością).
Swoistą odmianą praktyk redukcjonistycznych jest osobliwe traktowanie historii (choć nie tylko) w kategoriach „liniowości rozwojowej” zmieniającego się świata, jak i niezmiennej hierarchii sił sprawczych, decydującej o przyczynowości owych zmian. Ciągoty do „linearyzacji” w oglądzie i osądzie wszystkiego co się działo, dzieje i dziać będzie, a także ludzkich postępków i ich motywów, prowadzą do swoistej tabelaryzacji dziejów, a w konsekwencji do etykietkowania składających się na nią elementów. Co nie pasuje do tych tabel uznawane jest za tzw. artefakt, „wypadek przy pracy”, lokalne odchylenie od „krzywej rozwojowej”, czy zaburzenie pracy „generatora liczb losowych”, który nie zawsze chce być nam posłuszny (znów sprzeczność sama w sobie), mimo iż rzekomo posiedliśmy wiedzę o determinizmie chaosu.
 Ciekawie przedstawił to niegdyś Isaak Asimow w swym cyklu powieści o dwóch fundacjach, z których jedna formowała się według odkrytych praw tzw. psychohistorii, a druga pilnowała w utajeniu, by wszystko toczyło się według opracowanych jej matematycznych równań. Przy pomocy wyrafinowanej inżynierii psychospołecznej, korygowała z ukrycia bieg zdarzeń, by rzeczy miały się tak, „jak powinny się mieć. Udawało się to dopóty, dopóki na scenie nie pojawił się mutant, wywracający wszystko do góry nogami – oczywiście, w złowrogich zamiarach. Udało się go w końcu pokonać, lecz wymagało to mobilizacji całego potencjału środków tak zaprojektowanego systemu, a i tak okazało się, że za cała tą awanturą kryły się czynniki z rodzaju deus ex machina.  Tak to fascynacja omnipotencją rozumu, zasadzająca się na pokusie matematyzacji przyczynowości losów świata i ludzi, zaprowadziły autora w ślepą uliczkę i zmusiły do szukania wyjścia przez odwołanie się do sterowności wyższego rzędu, o większej, acz równie sparametryzowanej mocy sprawczej. Cóż, nawet najwspanialej skonstruowana fantastyka czy rozhulana „naukowość” okazują się bezradne, gdy, odrzucając istnienie Boga, zapętlają się w prostacką cybernetykę i namnażanie kolejnych sprzężeń zwrotnych w obrębie wymyślanych, wielopiętrowych modeli systemowych. 
Człowiek – maszyna, także świat – maszyna, oto początek i kres oświeceniowych wizji z gatunku „ogólnych teorii wszystkiego”. Redukowanie do jednoznaczności przyczynowej immanentnej nieoznaczoności, wpisanej w nasz los za sprawą zadanej nam wolnej woli i duchowości (nie mówiąc o Bożej Opatrzności) to antropologiczny i poznawczy absurd, który nie tylko kończy się klęską w sferze rozumu, ale od dawna ściąga na nas katastrofy w wymiarze „praktyki historycznej”. A wszystko z powodu coraz to nowych pomysłów na zaprowadzanie na Ziemi „cywilnej” szczęśliwości powszechnej, rozumianej w kategoriach darwinizmu społecznego, jedynie z grubsza ugładzonego i zamaskowanego pod nazwa utylitaryzmu, kontrolowanego i zarządzanego odgórnie na skalę masową.
 Niezależnie od łamańców teoretycznych, filozoficznych, czy ideologicznych, nawet definicyjno-pojęciowych, wszystkie projekty w tym zakresie doprowadzały do nieszczęść, wojen, nędzy, a nade wszystko do zniewalania człowieka, i wyzuwania go z przyrodzonych mu praw i godności. Jedyne, co się zmieniało, to racjonalizacje tego stanu rzeczy, a także wielkość pakietów dóbr i rozrywek, oferowanych masom, by unikać otwartych buntów. Opresyjność w narzucaniu coraz to nowych, doskonalszych wersji tzw. umowy społecznej, zastąpiono perswazyjnością „nie do odrzucenia”, wspomaganą wyrafinowaniem w zakresie sterowania dystrybucją fantów, komfortu psychospołecznego, także szacunku.  
Nawiasem mówiąc, technologie tego rodzaju znane były od starożytności, nigdy jednak nie stosowano ich jako jedynej, nadrzędnej, i jawnie eksponowanej formy sprawowania władzy i uprawiania polityki. Jej istotą jest dążenie do panowania nad wszystkim, co się rusza i działa, nie pozostawiając człowiekowi ani skrawka wolności w czymkolwiek, nawet w we własnym myśleniu, czy duszy. Warto przy tym wspomnieć, że choć totalizm nie jest wynalazkiem współczesności, to w niej, niestety, rozwinął się do postaci bestii apokalipsy, która – zrodziwszy kilka służących jej potworkowatych sług – usiłuje niszczyć dzieło Boże, podporządkowując sobie człowieka we wszystkich aspektach jego egzystencji.
Z miejsca rodzą się dwa pytania: 
- czy świat rzeczywiście jest tak jednoznacznie potworny, a ludzie tak masowo ogłupieni, że nie ma już nadziei na cokolwiek szczytnego i wzniosłego, a nade wszystko na odzyskanie przez zwykłe jednostki prawa do podmiotowości i wolnej kreatywności, gdyż każdego czeka, prędzej, czy później, przydział bądź do populacji dzikich yahusów, bądź do hodowli bezwolnych elojów? 
- czy stosowanie takiego rozumowania do historii nie zatrąca aby jakąś spiskową teorią dziejów, wizją ich centralnego planowania, tyle że na poziomie niepojętym dla zwykłego śmiertelnika, a dostępnym tylko dla wybranych?. 
Otóż, aż tak źle nie jest. Przez całe pokolenia człowiek eksplorował świat, poznawał jego tajemnice, rozum szalał w twórczej aktywności, tworząc rzeczy użyteczne i cenne, acz i mordercze, geniusz ludzki generował także piękno w rozmaitych formach. Zycie bez ustanku toczyło się w rytm naprzemienności doznań radosnych i tragicznych, szczytnych wzlotów i prozaicznej codzienności, heroizmu i banału, wszystko jakby było „na swoim miejscu”, choć, za sprawa coraz większej centralizacji władzy, zakres kontroli nad ludzkim żywiołem nieustannie się powiększał,. Niemniej, węszenie wszędzie za złem, noszenie tylko czarnych okularów, byłoby – z punktu widzenia zwykłego, zdrowego rozsądku – już nie tylko chorobliwym pesymizmem, ale wręcz nieuczciwym przekłamywaniem rzeczywistości. W tym bilansie wiele da się umieścić po stronie aktywów.
Gdy jednak przenieść analizę na swego rodzaju metapoziom, skąd widać rzeczy w innej perspektywie, zarówno egzystencjalnej jak i czasowej, sprawy układają się nieco już inaczej. Obraz zmienia się, głównie za sprawą włączenia do ich oglądu i osądu tak dziś zmarginalizowanej metafizyki, wykluczonej z powszechnego dyskursu w głównym nurcie tzw. humanistyki, także z praktyki życia. I nie chodzi o spekulacje teologiczne czy modlitewne biadolenie, lecz o przywrócenie jej należytego miejsca i praw w przestrzeni kulturowej i duchowej, w której dokonuje się wartościowania zjawisk i procesów, obejmujących wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Idzie bowiem o dwie kategorie tego wartościowania – sacrum i etykę. Jedno odrzucono, przeinaczono, lub zgoła sprostytuowano, drugie totalnie zrelatywizowano, co w sumie spowodowało całkowity chaos aksjologiczny, czyli odejście od niezmienności kategorii dobra i zła. Warto się więc przyjrzeć, jak to się ma, lub mieć może, do rozważań o historii i ewolucji totalitaryzmu, jako przekleństwa współczesności. By uniknąć sztucznego języka pseudouczonych, lepiej będzie użyć porównań, odwołujących się do wyobraźni.
W dużym uproszczeniu, należy zacząć od konstatacji, iż odrzucenie sacrum, z pychy i głupoty, zrodziło pokusy odebrania Panu Boga prerogatyw w zakresie sprawowania pieczy nad dziełem, które był stworzył, i zastąpienia Go w sprawczości kształtowania ludzkich losów. Byłby to więc bunt ucznia czarnoksiężnika, przekonanego, iż oto opanował już zdolność bycia samodzielnym mistrzem „sterem, żeglarzem, okrętem”, nikomu już nie podległym. 
Wszelako kłopot w tym taki, iż w tym samodzielnym „pływaniu” jakby zabrało map i kompasu – i tak jest do dzisiaj. Nie wiadomo też, gdzie leży port, do którego należałoby zmierzać. Stwórca obiecywał raj, lecz jego wizja była aż nadto mglista – by nie rzec, iluzoryczna – nadto jej spełnienie wymagało wielu trudnych i niemiłych wyrzeczeń. Tę niejasność co do celu należało czymś wypełnić, by ów rejs nabrał jakiegoś sensu. Szczęśliwość – tak, ale może na własną modłę, według własnego pomysłu, najlepiej ”tu i teraz”, lub w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do tego panowała, i nadal panuje powszechna zgoda, niemniej pasażerom należy w tej przygodzie wskazywać jakiś punkt docelowy ich wędrówki, gdzie, ani chybi, znajdą zwieńczenie swych oczekiwań i nadziei na owo antycypowane szczęście. I tak, od samego początku, na statku rozpoczęła się licytacja, nie tylko o to, gdzie leży owa ziemia obiecana, lecz czego w ogóle należałoby się po niej spodziewać.
Zawierzano rozmaitym kandydatom na kapitanów, przekonujących, że wiedzą dokąd płynąć, pojawiali się i gardłujący samozwańcy, przechwytujący stery, lecz każdy port, do którego zawitano, po krótkim w nim pobycie, okazywał się w końcu przedsionkiem piekła. I tak trwa ta bezowocna zabawa już kilka wieków, tyle że nikomu nie przychodzi do głowy, iż warto by rozważyć zasadność takiego błąkania się po świecie, powrotu tam, skąd się wyszło, i pokornego przyznania się do popełnionego błędu nieposłuszeństwa, z nadzieją na nieskończone Boskie miłosierdzie.
Otóż, spiskowość w dziejach to nic innego, jak kunktatorstwo i przepychanki w opanowywaniu tego statku i kierowaniu go według własnych wyobrażeń, także potrzeb tych nielicznych, którzy w danym momencie zawładnęli mostkiem kapitańskim, i zawarowali sobie wyłączność tam wstępu. Tyle tylko, że w mniejszym stopniu idzie już o sam cel – wszak ma być on, oczywiście, ziemskim rajem – lecz o przymuszanie pasażerów do wiary w zasadność i skuteczność środków, służących jego osiągnięciu. Pierwszym warunkiem powodzenia takich zabiegów, jest wbijanie ludziom do głowy, iż nie ma dokąd, i jak wracać, zatem nie mają innego wyboru, jak pogodzenie się z koniecznością pozostawania na tym statku, i na kursie, nadawanym przed aktualnych sterników. Zasada ta ma rangę dogmatu niemal religijnego, niepodważalnej oczywistości, której nikt, przy zdrowych zmysłach, a już światłym umyśle, nie powinien podważać. (Nawiasem mówiąc, cichcem schowano, i wzięto pod klucz, nawet małe szalupy ratunkowe, na których można by było z tej łajby uciec.) 
Przez wieki stworzono też mitologię owej konieczności, z jej bogami, herosami, tradycją, świątyniami, także rzeszą kapłanów, strzegących, by nie wylęgła się gdzie jakaś herezja. Apokaliptyczna bestia wyhodowała sobie stada mniejszych bestyjek, uwijających się nad stosownym „duraczeniem” ludzkich mas, niczym kaowiec w sławetnym „rejsie po Wiśle”. Ich zadaniem było, i jest wciąż, kreowanie świata wirtualnego, medialnego, edukacji, rozrywki, także formatowanie umysłów, emocji, i dusz do akceptacji „rzeczywistości podstawionej”, jako jedynej i bezalternatywnej. Najważniejsze jednak, to podtrzymywanie narracji fałszu tego rejsu i jego wymyślonej poetyki, jakkolwiek modyfikowanej na potrzeby chwili. Wielkie pole do popisu w nieustannym „młotkowaniu” ludzi, mają specjaliści od dekompozycji semantyki, czyli od zamiany języka w bełkot, w którym słowa przestają być znacznikami, czy nośnikami treści, stając się uciążliwym i dezorientującym „białym szumem”, zagłuszającym własne myśli jego odbiorców.
 Drugim warunkiem jest wpojenie karności w wykonywaniu czynności zapewniających bytowanie oraz „klar”, do których zapędza się tłum, bacząc czujnie, by nikt nie szwendał się bez przydziału po pokładzie, rozglądając dokoła i zastanawiając, czy aby to wszystko ma sens, i nie jest jakimś gigantycznym szalbierstwem. W pierwszym okresie wędrówki, nieposłusznych, niepokornych, a choćby tylko podejrzliwych, najzwyczajniej wyrzucano pęczkami za burty, teraz dopracowano się metod zyskiwania „posłuchu akceptującego” w skali masowej, i wykorzystywania każdego człowieka bez wyjątku, jako „materiału żywego”, społecznie użytecznego w zbożnym dziele płynięcia ku świetlanej przyszłości. Nieprzydatnych się eliminuje, łagodnie, humanitarnie i naukowo, niekiedy osadza w izolatkach, dla ewentualnego, późniejszego ich zutylizowania. Najczęściej jednak tworzy się wokół nich próżnię, wysysającą siły witalne, i degradującą do roli zbytecznego balastu – też później wykorzystywanego, chociażby symbolicznie, ku przestrodze skłonnych  do wierzgania przeciw ościeniowi. Tak pięknej totalizacji zniewolenia nadano rangę zarządzania zasobami ludzkimi, legitymizując ją jawnie i naukowo, także czyniąc z jej uznawania i stosowania wręcz rozumną cnotę, wkomponowaną, jako wielka wartość, w mitologię doskonałości systemu. 
Długo by tak można snuć owo czarnowidztwo, i wyjaśniać, punkt po punkcie, poszczególne jego wątki – lecz nie o to teraz chodzi. Nie ma co też analizować historycznych „studiów przypadku”, bo o totalitaryzmie – zwłaszcza europejskim, ale i azjatyckim – napisano tyle, że każdy może sobie znaleźć coś dla siebie, wedle własnej ciekawości poznawczej i upodobania. Natomiast celem niniejszych, luźnych i nader pobieżnych rozważań, jest krótkie zastanowienie się, czy istnieje gdzieś kres tego obłędu, a tezą – wykazanie, iż jego matecznikiem jest realizowany od dwóch wieków gigantyczny projekt inżynierii społecznej i historycznej, jakiemu na imię Ameryka. Z całą też stanowczością podkreślić jeszcze należy, iż jest to projekt cywilizacyjny, a nie kulturowy. 
Wszelako, do takiej tezy należy podchodzić niezwykle ostrożnie.. Nikt rozumny nie będzie twierdził, iż wielka kraina - za równie wielkim oceanem – została zaprojektowana – zwłaszcza do jej dzisiejszej postaci – w jakimś tajnym gabinecie złowieszczych spiskowców. Pomysł tet ten był zrazu częścią pewnej kombinacji w szerszych, zawiłych grach politycznych i gospodarczych miedzy ważnymi potęgami Europy, z Watykanem włącznie. Miał być skutecznym „narzędziem”, przeznaczonym do zawładnięcia nowymi terytoriami, przechwytywania zasobów na nowo odkrytych ziemiach, osłabienia siły jednych kosztem drugich, wreszcie kontrolowania dróg transportu ludzi, towarów i złota. 
Potęgi europejskie rozpoczęły swe rozbójnicze działania po drugiej stronie globu na wzór starożytnego Rzymu, tyle że chętnych do tego bandytyzmu było kilku, przez co ekspansja nie przebiegała zbyt „wygodnie i bezszmerowo”. Chętnych bowiem do podziału nowego tortu nie brakowało, ponadto rywalizacja toczyła się na wielu jednocześnie frontach. Sytuacja za Atlantykiem stawała się pochodną rozgrywek i wojen na Starym Kontynencie, ale też i je stymulowała, przez co uruchomiło się osobliwe, polityczne, ekonomiczne i wojskowe sprzężnie zwrotne, łącząc obydwa brzegi Wielkiej Wody w jeden, systemowy organizm, czyli układ naczyń połączonych – z początku nie za duży, lecz z czasem rozrastający się, aż do monstrualnych dzisiaj rozmiarów.
Wdawanie się w szczegóły tych historycznych zawiłości daleko przekracza ramy tych rozważań, wiec wystarczy musi konstatacja, ze za armadami, potem armiami, ruszyły rzesze cywilów, wysyłanych tam w celu tworzenia tzw. faktów dokonanych przez osadnictwo, rodzimą wytwórczość, zagospodarowanie terenów, także wynajdywanie i eksploatację zasobów. Lecz nierówno rozkładały się ich szanse w różnych częściach zamorskich kontynentach, wiele zależało od siły i chytrości państw, z których się wywodzili, a także od rozkładu wpływów w Europie. Lokalne rozgrywki najlepiej wykorzystali Anglicy, oni w też w efekcie zdominowali północną część Ameryki, biorąc ją niejako w wieczną i darmową ajencję.
Z natury rzeczy, nieustannie narastająca masa przybyszów, poczynała się organizować we własne, lokalne społeczności, mając na względzie nade wszystko własne bezpieczeństwo i podział łupów. Ciekawostką może być fakt, iż pierwszym, spisanym zbiorem zasad tej samoorganizacji, niejako prefiguracją przyszłych aktów konstytucyjnych, był dokument z 1640 roku (sporządzony jeszcze wcześniej, lecz dopiero wtedy przyjęty jako wspólne prawo), który miał expresis verbis status umowy społecznej, obowiązującej wszystkich emigrantów, obecnych i przyszłych, w stanach, które ją zaakceptowały.
Namiętności religijne, społeczne i polityczne, jakie w owym czasie rozhulały się w Europie, rozdzierały ją, a większość państw nie miała możliwości (a i chęci) opanowywania wzniecanych co i raz niepokojów u siebie inaczej, jak tylko przez opresję poddanych. Anglia wymyśliła inny sposób, który dawał możność upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. Rząd angielski połączył siły ze skumulowanym już wielkim kapitałem, i począł wręcz patronować emigracji, nie przejmując się jednak za bardzo losem ludzi, masowo ekspediowanych na drugą półkulę. Obiecywano tam nowy Kanaan, dla wszystkich chętnych bez wyjątku, mamiąc widokami na cudowną przyszłość. 
Pewne ulgi prawne pozwoliły wyzbywać się przy tej okazji wszelkiej krajowej szumowiny, także elementu biednego, bez społecznego przydziału i perspektyw, społecznego materiału wybuchowego, gotowego eksplodować przy byle okazji. O tym aspekcie emigracji, czyli o rozładowywaniu potencjału niezadowolenia i ewentualnych ruchawek rewolucyjnych, mówi się niewiele - a szkoda. Owa emigracja była bowiem pierwszym chyba w nowożytnej Europie świadomie zamierzonym projektem instrumentalnej inżynierii społecznej w skali całego narodu i państwa. Oczywiście, nie rozpisano go operacyjnie, na wzór planów sztabowych, lecz pilnowano, by przyjętej zasady przestrzegać jak tylko się da. Powtórzono to, z niezłym, acz nie takim powodzeniem, w półtora wieku później, w Australii, tyle że tam wykorzystano już doświadczenia amerykańskie, które wcześniej sprawiały tak wiele kłopotów koronie brytyjskiej. 
Według ówczesnego prawa międzynarodowego, ziemie, zajmowane przez osadników, należały do tego europejskiego narodu, który je przejął, zatknął na nich swój sztandar, i zasiedlił. To wystarczało do legitymizacji działań eksploatacyjnych, dla których cały ten eksperyment został tak czy inaczej wykoncypowany. Na wzór kompanii handlowych – rosyjskiej, wschodniej, południowej, i innych, pomniejszych – wcześniej już dobrze sprawdzonych, i znakomicie sprawiających się w zbożnym dziele dojenia zysków i cichego politykowania na wielka skalę, powstawały podobne instytucje, wspomagane z czasem przez coraz to potężniejszy kapitał, głównie żydowski. Machina ruszyła, zapowiadały się fantastyczne żniwa.
Tak oto zrodziła się Nowa Anglia, kolonia ochotników, kraina wielkich możliwości, tyle że nie ze wszystkim przewidywalna dla tych, którzy jej patronowali, zamierzając czerpać z niej swoje frukta, Owa nieprzewidywalność wynikała z ogromu nowych terytoriów, z czasem narastając, za sprawą naturalnych procesów społecznych, jakie musiały się przecież rodzić w tak wielkich, kłębiących się tam samopas masach ludzkich. Tak to, świadomie i celowo wypuszczono dżina z butelki, tyle że w pewnym momencie wymknął się on spod kontroli. I okazał się być, niestety, pośledniejszego gatunku, raczej z chamów, niż poczciwców, czy zgoła mędrców.
W tym momencie należy poczynić kilka uwag na temat wyżej sformułowanego stwierdzenia o cywilizacyjnej, nie kulturowej proweniencji Ameryki. Albowiem wykreowany twór, u samych swych podstaw, niewiele miał wspólnego z tym, co przez niezliczone wieki tworzyło wielkość i tradycję duchową Europy. Jedyne, co wyeksportowano z tego dorobku, to owe nieszczęsne, antropologiczne i sekularyzacyjne schizmy, nowinki, które zwolna zapuszczały słabe jeszcze korzonki w wielkim ogrodzie europejskiej historii. Nikt nie zajmował się tam abstrakcjami, symboliką, pięknoduchostwem, estetyzmami, filozoficznymi sporami, uczonymi spekulacjami, Nie to miejsce, nie te warunki, nie te potrzeby. Najważniejszy był praktycyzm, wola życia i przeżycia, oraz niezbędne po temu umiejętności.
W dziewiczej Ameryce, Oświecenie, w jego wersji angielskiej, nie tak szalonej w swym radykalizmie, jak francuska, znalazło więc niejako naturalną szansę, niepowtarzalną okazję dla wykazania słuszności swych racji i wcielania w życie wiekopomnych idei szczęścia powszechnego. Nic nie stawiało im oporu, sprzyjały im okoliczności, można było zatem rozpoczynać budowę Nowego Wspaniałego Świata.  Ustanowiono nową wiarę i religię, wszechogarniający, omnipotentny utylitaryzm, wyniesiony do rangi głównej siły napędowej i twórczej dla ludzkiej egzystencji. Rozpoczynała się kolejna era Złotego Cielca, nowy Kanaan zyskał swego Baala. 
Prawdą jest, że niektóre zasady doktryny użyteczności miały swe zalety w organizowaniu pionierskiego życia od samych podstaw, niemniej ona sama, w jej aspirowaniu do wszechwładztwa, kryła już zalążki mechaniki zniewalania ludzi, jakże ochoczo i z radosnym entuzjazmem oddających się pracy na rzecz pomnażania dóbr, powiększania „dobrostanu” własnego i zbiorowego. Zrazu po cichu, niepostrzeżenie, potem coraz widoczniej, poczęła się ona rozkręcać, przynosząc skutki wręcz zdumiewające w zakresie przekształcania natury ludzkiej. Nowy wspaniały świat, by móc się kręcić na pełnych obrotach, przynosząc maksymalne zyski jego właścicielom i nadzorcom, potrzebował nowego, wspaniałego człowieka. I takiego sobie hodował – aż wyhodował, i to dość szybko. Lecz ten medal miał swoją drugą stronę, rewers okazał się aż nadto szpetny.
W 1840 roku wydano całość niezwykłej książki O demokracji w Ameryce, autorstwa Alexisa de Tocqueville’a, jednego z najtęższych umysłów epoki, a może i więcej. Warto zacytować pewien dłuższy jej fragment, poprzedzony stwierdzeniem autora, iż do opisu nowego człowieka, jaki się wykluwa, „nie znajduję wyrażenia, które mogłoby precyzyjnie określić zjawisko, jakie tam występuje”. Już samo to pokazuje, jakim novum jawiło się to, co poznał był, a czego nie potrafił przypasować do żadnej znanej mu konstrukcji pojęciowej. A zapis jest doprawdy, nad wyraz interesujący. Jak widział przyszłość?
„Widzę nieprzebrane rzesze identycznych i równych sobie ludzi, nieustannie kręcących się w kółko w poszukiwaniu małych i pospolitych wzruszeń, którymi zaspokaja potrzeby swego ducha. /…/ Człowiek istnieje tylko w sobie, i dla siebie. Ponad wszystkim panuje na wyżynach potężna i opiekuńcza władza, która sama chce zaspokoić ludzkie potrzeby i czuwać nad losem obywateli. Ta władza jest absolutna, drobiazgowa, pedantyczna, przewidująca i łagodna. Można by ją porównać z władzą ojcowską, gdyby celem jej było przygotowanie ludzi do dojrzałego życia. Ona jednak stara się nieustannie uwięzić ludzi w stanie dzieciństwa. /,../ Otacza ludzi opieką, ułatwia im rozrywki, prowadzi ważniejsze interesy, kieruje przemysłem, zarządza spadkami, rozdziela dziedzictwo.”
Tu autor zakrzykuje z ironią: „że też nie może oszczędzić im całkowicie trudu myślenia!” Jakże to naiwnie dziś brzmi, jakże zmieniłby zdanie, gdyby poznał, jak dalece rozwinął się świat, chociażby z jego mediami, ogłupiającą edukacją, poprawnością polityczną. Znakomitym dopełnieniem jego słów jest analiza pewnego współczesnego filozofa społecznego (Sartoriego), badacza homo videns, podsumowującego swe wywody konstatacją o infantylizacji poznawczej dzisiejszego człowieka, oraz technologii zarządzania masami przez celowe utrzymywanie ludzi w stanie swego rodzaju zdziecinnienia i prymitywizmu umysłowego. Warto zauważyć z niejakim podziwem, że spostrzegawczość dawnego, francuskiego autora w jego oglądzie mechaniki panowania nad jednostką znakomicie przystaje do naszych realiów. 
„W ten sposób wolną wolę czyni z każdym dniem bardziej bezużyteczną i sprawia, że przestaje się ona objawiać. Ogranicza teren jej działania, stopniowo pozbawiając człowieka nawet samego siebie. /…/ Władza pochyla wiec nad całym społeczeństwem. Oplątuje je siecią małych, zawiłych i jednolitych reguł, której zerwać nie potrafią nawet najoryginalniejsze umysły i najżywotniejsze duchy, chcące wznieść się ponad tłum. /…/ Krępuje, ogranicza, osłabia, gasi, ogłupia, i zamienia w końcu naród w stado onieśmielonych i pracowitych zwierząt, których pasterzem jest rząd.”
To było pisane prawie 200 lat temu!  Taką przyszłość prorokował francuski arystokrata amerykańskiemu społeczeństwu, dostrzegając nieuchronną zgubność efektów degeneracyjnych, do jakich muszą doprowadzić uruchomione procesy konstruowania zbiorowości niejako od zera, wedle reguł utylitaryzmu, przemianowanego z czasem na liberalizm z jego niebywałą koncentracją władzy. Świat bez Boga stał się duchowo kaleki, więc rodzić musiał, i nadal rodzi, duchowe karły. Może to i banał, lecz czyż w banałach nie kryje się wiele sensu, o którym warto czasem przypominać? I nie trzeba tu od razu podpierać się znanymi cytatami, czy traktatami wielkich filozofów. To po prostu widać, słychać i czuć.
Znakomicie rzecz całą uzmysłowił sobie i pokazał nam Żuławski w swej powieści Na srebrnym globie – w wizji księżycowego ludu, jaki wyroił się z potomków kolonistów i zasiedlił całkowicie dziewicze terytorium. Każde jego kolejne pokolenie okazywało się lichsze od poprzedniego, bardziej karłowate, choć coraz lepiej sobie radziło w walce o byt. A czymże jest fantazyjna opowieść Goldinga o dzieciach-rozbitkach na bezludnej wyspie? Szkoda, że mało kto chce słuchać tych rozumnych pisarzy (prawda, że nielicznych), którzy, antycypując przyszłość, ubierają swe wizjonerstwo w szaty literatury popularnej. Kto tylko poklepuje ich protekcjonalnie po ramieniu, lekceważąco traktując, wydaje sobie kiepskie świadectwo. Inna sprawa, że owych naprawdę mądrych autorów, niejednokrotnie dziwaków i samotnych odmieńców, jest bardzo niewielu. Ciąży nad nimi klątwa Kasandry – wiedzą więcej i widzą dalej, lecz nikt im nie wierzy.
W tym momencie powraca pytanie o ową „spiskowość”. Czy to wszystko było możliwe do zaprojektowania od samego początku? Oczywiście, ze nie. Tego nie potrafiliby nawet najsprytniejsi uczniowie czarnoksiężnika. Tacy, jak oni, są za głupi, żeby przewidywać złożone skutki swych brewerii. Lecz gdy już je spowodują swymi zaklęciami, wówczas wspaniale potrafią dostrzegać, co i jak się da z nich wydusić dla siebie. Pozbawieni hamulców moralnych, z ochotą przekształcają zło, jakie czynią – a którego nawet się nie wstydzą, bo czemu, i przed kim – we własne korzyści. Tak to działało, i działa nadal.
Istota sprawy tkwi w prawach wielkich liczb. Wielkie interesy, masowe zjawiska, rzesze ludzi w ciągłym ruchu, ogromne sukcesy nauki i techniki, niebywałe moce produkcyjne, niewiarygodna dynamika zmian społecznych i politycznych – wszystko to razem tworzyło sytuację, w której groziłby powszechny chaos, gdyby nie zaczęto myśleć nad tym, jak to ująć w jakieś ramy systemowe i strukturalne, a wiec i organizacyjne. Tym bardziej stawało się to palącą koniecznością, że w międzyczasie świat zaczął się komplikować. Do gry wchodzili nowi gracze. Budził się Daleki Wschód.  Reformy Stołypina poczęły szybko przynosić efekty wręcz porażające. Rosja błyskawicznie wyrastała na potentata gospodarczego, co przy wielkości jej terytorium, i bajecznych zasobach, windowało ją na jedno z pierwszych miejsc miedzy graczami. Pojawił się kolejny problem, a mianowicie skokowy wzrost zapotrzebowania na energię, konieczną dla napędzania nowych rodzajów popytu. Naraz okazało się, jak ważny staje się Bliski Wschód.
Tu nie było już miejsca na improwizacje, na planowanie krótkotrwałe, na zwykłą, często doraźną reaktywność w stymulowaniu wytwórczości i generowaniu zysków. Z trudem radzono sobie też z panowaniem nad buntowniczością mas, przystrajaną w rozmaite, agresywne ideologie demagogów, chętnych do przechwytywania udziałów w Wielkiej Puli. Przywołując porównanie do statku, krążącego po morzu, można stwierdzić, że rosła liczba kandydatów do zajęcia kapitańskiego mostka, a na różnych pokładach pasażerowie coraz bardziej się awanturowali, w złości, iż ten rejs trwa już za długo, że są wycieńczeni, i że pora zdecydować się na jakiś stały port. Tak się nawet rozbezczelnili, że chcieli sami sobie go wybierać. Groziła anarchia, statek kręcił się w kółko, nabierał przechyłów, więc należało nad nim zapanować, i uspokoić sytuację w sposób zorganizowany i systemowy. 
Ponieważ nadal obowiązywała zasada, iż nie ma powrotu do przeszłości, więc sięgnięto po środki dyscyplinujące i eksterminacyjne. W przełożeniu owego porównania na naszą realność, rozpoczął się wiek sterowanych rewolucji, wojen światowych, czyli czas Wielkiej Selekcji, a także Nowego Ładu. Z końcem XIX wieku sformułowano ideę globalizacji, czyli totalnego zarządzania wszystkim, a nade wszystko masami ludzkimi, zarówno dla optymalizacji wysiłków na rzecz maksymalizacji zysków, jak i do wysyłania mięsa armatniego setkami tysięcy na wojenne fronty. Można z ogromnym prawdopodobieństwem domniemywać, że to właśnie wtedy problem zdefiniowano, i zaprojektowano dla jego całościowego rozwiązania określony modus operandi – już w pełni świadomie, zarówno co do celów, jak i środków. Wtedy owa spiskowość niejako „stała się ciałem”, świadomym samego siebie i własnych zamiarów. 
Wszelako jej skuteczność zależała od zapewnienia jak najpełniejszej sterowności nad masami ludzkimi. I tu zaczynały się kłopoty, w uporaniu się z którymi pomogły dwie niezwykłe zmyślne bestyjki, wyhodowane przez swą apokaliptyczną mateczkę: pseudonauka, i massmedia. Obydwie wielogłowe, niczym hydry, lecz z jednego miotu, specjalistki od tumanienia ludzi i zamieniania ich w posłuszne marionetki, bezwolne mikrocefale bez ducha. Okazały się nader użytecznymi służkami i opiekuńczymi strażniczkami potwora, Superlewiatana, zwanego dziś łaskawie Systemem.
I tu na scenie pojawia się znów Ameryka. Nie jest przypadkiem, że to w Ameryce rozwinęły się szamaństwa psychologiczne, ekonomiczne i wszelkie uczoności o nader podejrzanej proweniencji (np. futurologia, politologia, ekologia), lecz za to z akademickimi etykietkami, przydającymi im jakby szlachectwa i wiarygodności. Nie przypadkowo to właśnie w Ameryce powstała Wielka Fabryka Snów, i nie przypadkowo Ameryka stała się wiodącą siłą globalizacji i unifikacji, „umrówczenia” człowieka. Tam też dopracowano zasady prawa nie kodeksowego, a wiec stanowionego, lecz wyłącznie uznaniowego. Zycie codzienne regulowały przepisy, tworzone pod aktualne potrzeby chwili i miejsca. 
Masy zaakceptowały to i uznały za naturalne, a dzięki sukcesom i bogactwu - nawet fantastyczne, Eksperyment trwał już od dawna, ludzie oswoili się nawet z pierwszymi sztuczkami socjotechnicznymi na wielką skalę, choćby takimi, jak propaganda Forda o wyższości jego samochodów w czarnym kolorze. Symbolicznym zwieńczeniem idei utylitaryzmu stała się taśma produkcyjna i umaszynowienie życia. Kult pragmatyzmu zakorzenił się na dobre zarówno w formatowanych umysłach, jak i przenicowanych duszach. Ameryka przeobrażała się w jedną wielka machinę, monstrualne państwo-Frankenstein, imperialny twór bez ducha i własnej kultury – w świat wytwórczy, lecz nie twórczy.
Powie ktoś, że to idiotyzm, któremu przeczą fakty. Wszak owa rzekomo złowroga kraina od dawien dawna jest wręcz mitycznym wzorem wolności, rozwoju, bogactwa, wielkich możliwości w osiągania każdego rodzaju sukcesu. To magnes o ogromnej mocy przyciągania. Warto jednak przypomnieć symbolikę śpiewu Syren, które przecież także pociągały urodą i mamiły, poddając swe przyszłe ofiary usypiającemu czarowi swych głosów. Odyseusz, człek rozumny, dzielny i doświadczony, wiedział, że zwyczajnie oprzeć im się nie sposób, niemniej przepłynął przez fatalne wody dzięki fortelowi, unieruchamiając silnymi wiązami siebie i swą załogę, nadto zatykając wszystkim uszy. Jest w tym micie wielka mądrość, pochwała rozumu, a także i przestroga. Pokazuje on, że należy strzec się syrenich pieśni, gdyż grożą uśpieniem, zaćmieniem umysłu i osłabieniem woli, co w efekcie kończy się wiecznym zatraceniem. 
Czy to czegoś nie przypomina? I nie tylko w odniesieniu do powszechnie propagowanej wizji przecudnej Ameryki? Czyż nie była ona, i nie jest, jedynym mamidłem w historii świata?  I czy owa symbolika – na swój sposób – nie przystaje do użytego wcześniej porównania ze statkiem, tułającym się bez map i kompasu? Grecy – co by o nich nie mówić – dali nam coś, czego trudno szukać za oceanem: transcendencje, oraz mądrość poznawania samego siebie, wraz z metodą jej wykorzystywania dla samodoskonalenia. Jakże to jednak mało praktyczne? Mamy się nie „samopoznawać”, lecz samorealizować poprzez zaspokajanie coraz bardziej wyrafinowanych, prywatnych potrzeb w naszym krótkim życiu. 
Ponieważ każdy ma swoje cytaty, nawet prostak, więc łatwo skwitować powyższą ironię powiedzonkiem również przecież klasycznym. Wszak, czyż to nie rzymianie, naród ze wszech miar godzien podziwu, sformułowali zasadę carpe diem? Co w niej złego? Cóż, nie wszystko, co starożytne jest rozumne i cenne. 
Nie bez powodu wychwala się dziś tak często właśnie Rzym, gdyż doskonale przystaje on do współczesnego świata „białego człowieka” i „amerykańskiego Edenu”. Był bowiem cywilizacyjnym barbarzyństwem, żerującym na cudzej kulturze, którą po swojemu „utylizował”, nie tylko jako źródło potrzebnej wiedzy, lecz także ozdobną legitymizację swego duchowego prostactwa.  Racjonalnym sceptykom, krzywiącym się na wzmianki o duchowości, warto zaproponować, by odnaleźli w historii tego imperium choćby setną część tak cenionych przez nich dokonań tzw. naukowych (fizyka, matematyka, chemia, astronomia, medycyna), jaka była udziałem Greków i Babilończyków. Owszem, byli rzymianie doskonałymi inżynierami, budowali wspaniałe drogi, akwedukty, rozmaite budowle. Lecz drogami tymi szły ich legie, nie idee, ich ziemski Panteon nie był ani boskim Olimpem, ani chociażby monumentalną Kommageną.  Pragmatyzm władzy i ekspansji dla pomnażania zysków, i topienia ich w hedonizmie, przełożony na znakomicie zorganizowany system – oto, czym zwyciężał i imponował ( i do dziś imponuje) tak podziwiany przez wielu Rzym. Był potężny, ale pusty w środku – a że przy tym tu i ówdzie malowniczy, to już inna sprawa.
Czyż nie jest zastanawiające, że Ameryka, przez całe swe istnienie jako państwo, rosła – pytanie, czy rośnie nadal? – gospodarczo i finansowo ponad wszelkie wyobrażenie, a pozostawała – i nadal pozostaje – kulturowym pierwotniakiem? Podobnie jak Rzym, niczego nie tworzy, tylko zapożycza, albo kradnie i spożytkowuje. Spójrzmy na kilka przykładów. Nauki ścisłe i matematyka, nawet atomistyka – to Europejczycy, także emigranci żydowscy z Polski i Niemiec. Rakiety – to von Braun, i jego ludzie. Chemia – to Niemcy. Elektrotechnika, energetyka, także fonografia – to, co prawda, patenty Edisona, wszelako ukradzione serbskiemu geniuszowi, Tesli. Kino – bracia Lumiere, Francuzi. Motoryzacja i samochody – znów Niemcy, i Francuzi. Aerodynamika i lotnictwo – Rosjanie i Europejczycy. Zasady maszyn liczących, a wiec i komputerów – to jeszcze Pascal, czyli Francuz, potem Babbage, i rzecz jasna, Turing, obaj Anglicy. Tranzystory, potem elektronika – podstawy stworzyli Niemcy i jeden Kanadyjczyk. Radar – Anglicy. Radio – Włoch, i znów Tesla. Telewizja – najpierw Anglik, potem Rosjanin, na koniec rosyjski emigrant żydowski. 
Nawiasem mówiąc, pierwsze zasady telewizji monochromatycznej wykoncypował Polak (Ochorowicz), jeszcze w 1877 roku! Koniecznie należy też przypomnieć naszego Łukasiewicza, który otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej (1854!), a zaraz potem (1856) uruchomił - również pierwszą na świecie – destylarnię tego surowca. Amerykanie ściągnęli polski pomysł i ruszyli z własną produkcja dopiero w kilka lat później (1861). 
Chyba wystarczy. Darujmy sobie w ogóle amerykańską sztukę, bo wnikanie w ten temat byłoby zaprawione smutkiem i żenadą; może z wyjątkiem literatury. Nawet Hollywood stworzyli Żydzi z całej Europy.
Ta wyliczanka powinna zastanawiać. Dociekliwy badacz wtórności myśli naukowej dokopałby się jeszcze wielu innych analogii miedzy Ameryką, a antykiem. Dowiedziałby się, że Grecy też byli pragmatykami i również tworzyli ówczesną technikę, włącznie z machinami parowymi (Heron z Aleksandrii). Za wynalazcę budzika wodnego uchodzi Platon, inny jeszcze magik skonstruował obrabiarkę. Budowa statków i żegluga (nawigacja) to też ich zasługa, wespół z Fenicjanami Znów można mnożyć przykłady ad libitum. A co w sferze twórczej myśli dało potomnym rzymskie imperium? Brali cudze, bo na swoje nie było ich stać. Czy to czegoś nie przypomina?
Powtórzymy - postawiona teza głosi, iż Ameryka, i podążający za nią tzw. Zachód, to swoisty projekt cywilizacyjny, a nie kulturowy. Wdawanie się teraz w rozróżnienia miedzy kulturą, a cywilizacją nie ma sensu, bo to materia nazbyt złożona, jak na prostą publicystkę. Dość powiedzieć, że obydwie są, ex definitione, kształtującymi się, ewolucyjnie lub rewolucyjnie, metodami organizacji życia zbiorowego. Tyle tylko, że pierwsza skupia się na wartościach, abstrakcji i symbolice, poznaniu i transcendencji, druga natomiast – na szeroko rozumianej praxis, na pragmatyzmie, użyteczności, efektywności, skuteczności działania. 
Kultura, gdy wyczerpie swe możliwości, popada w dekadencję i jałowość, po czym albo ginie, albo transformuje się do postaci cywilizacji. Czas generatywności duchowej danej zbiorowości, przechodzi w fazę utylizacji tego, co zostało wygenerowane. Kreatywność przechodzi w produktywność. W miejsce wszechstronnych twórców i geniuszy, ludzi o wolnych umysłach i wyobraźni, pojawiają się „wąscy” specjaliści. Nawiasem mówiąc, wesołe prawo Murphy’ego powiada, iż doskonały specjalista to ktoś, kto wie wszystko o niczym – czyli jest zwykłym głupcem..
Pewien mądry historiozof (Bierdiajew) stwierdził był już przed ponad wiekiem, iż „charakterystyczną cechą cywilizacji jest gnostycyzm, metodologizm i pragmatyzm. /…/ Maszyna otrzymała władze magiczną nad człowiekiem, osnuła go magicznymi prądami. /…/ Idea filozofii ‘naukowej’ została zrodzona przez cywilizacyjną wolę potęgi, przez pragnienie stworzenia metody, dającej siłę. Zwycięża w niej zasada specjalizacji, wszystko dzieje się za sprawa specjalistów, od każdego wymaga się specjalizacji”. Otóż to, skąd my to znamy?. Wszak dziś, człowiek, jako jednostka użyteczna społeczni, powinien mieć swoją etykietkę, przydział do określonej funkcji, do jakiej może być delegowany, kwity, potwierdzające jego kompetencje, numer w ewidencji zawodów (i nie tylko). Niepotrzebna tożsamość, jakikolwiek rys indywidualizmu, czy odrębności, natomiast musi mieć – niczym maszyna – swoją tabliczkę znamionową, z podanymi wartościami parametrów funkcjonalnych. Bez numeru PESEL, czy jakiegokolwiek innego, w nieznanych nam kartotekach, nie wiadomo kim jest. Kto dostał kiedyś wizę amerykańską, niech policzy, ile tam mu przydzielono cyferek.
Nie ma – i być nie powinno! - człowieka bez akt osobowych, a jeśli trafi się takie curiosum, to zaraz wytropią je stosowne służby i odpowiednio oznakują. „Wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swej prawej ręce albo na swoim czole. I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest zwierzęcia, albo jego imienia” (Ap.13, 15-16).  Sceptykom, ironistom, niedowiarkom, a i tym w nic niewierzącym warto przypomnieć, że prace nad czipowaniem ludzi weszły już od jakiegoś czasu w fazę praktycznych zastosowań – właśnie w naszej ulubionej Ameryce, krainie wolności wszelkich. 
Tak to trwa proces domykania projektu, zapoczątkowanego dwa wieku temu, a zrodzonemu z ludzkiej zachłanności, chciwości i niczym nie moderowanej darwinowskiej walki o byt. Człowiek, zbuntowany przeciw Bogu, w swej pysze wykoncypował uczone uzasadnienia dla swego buntu i postanowił sam zostać stwórcą, wedle własnych pomysłów i wyobrażeń o raju na ziemi. 
Jak sobie zamierzył, tak i uczynił. Na odkrytej ziemi dziewiczej, zrazu powoli, niepewnie, eksperymentował do woli, metodą prób i błędów, potem, coraz śmielej stymulował, na coraz większą skalę, zmiany w swym „laboratorium”, włącznie z przeobrażaniem ludzkiej natury. Najciekawsze byłoby tu zlokalizowanie w czasie owego momentu przejścia od reaktywnej improwizacji w transformacji świata i człowieka, do świadomego planowania tej mechaniki „czynienia ziemi sobie poddanej”. To ambitne zadanie dla historyków, dyskutantów, rozmaitych „specjalistów” – oni kochają takie zabawy, i toczone przy nich spory.
 No, i jak to właściwie jest? Miało być tak pięknie, radośnie, wzniośle, bogato, sprawiedliwie – i co tam jeszcze wynikało ze szczytnych teorii. A na końcu wyszły cyferki, numerki, metki, etykietki, powszechne odmóżdżenie i znikczemnienie duszy. Cóż, „tak się historii koło kręci/że najpierw są inteligenci, co maja szczytne ideały/i przeobrazić chcą świat cały” – tymi słowy zaczyna pewien poeta (Szpotański) swój kpiarski wywód o tym, o czym tu mowa. „Ludzkość to całość, jak wiadomo/a nie zaś zbiór, gdzie byle homo/może na własną rękę rościć/sobie pretensje do wolności” – pisze dalej. I konstatuje – „by można było ludzkość zbawić/trzeba się najpierw z nią rozprawić”. Cały ten, wesoły poemacik, choć pisany pod realia komunizmu, ma jednak walor uniwersalny. 
Warto też krótko wspomnieć jeszcze o drugiej odmianie praktyk owego „historycznego terraformowania” – społecznego, ekonomicznego i politycznego – a mianowicie o licznych, europejskich i azjatyckich eksperymentach tzw. socjalizmu naukowego, w odmianach „soft” i „hard”. Inne formy i środki działania, inne okoliczności i imponderabilia, inne maskujące ideologie i frazesy, lecz ta sama zasada organizacji życia zbiorowego, i te same cele. Nie przypadkiem amerykańscy mądrale szukali wzorów u Bismarcka, wielbili Mussoliniego, zachłystywali się Leninem, zaś znakomici angielscy intelektualiści ochoczo piali peany na cześć Stalina, i wizytowali jego kraj, gdzie jutrzenka swobody świeciła wszystkim, a najjaśniej lokatorom Gułagu. Nawet Hitler był godzien podziwu, dopóki nie wszczął niepotrzebnej awantury. 
Ciekawą schizofrenią odznaczali się tu Francuzi, gdyż, nie cierpiąc Ameryki, wielką, zgoła chorobliwą miłością, pałali do Rosji, co im zresztą zostało do dzisiaj. Może to z zazdrości o utraconą palmę pierwszeństwa w wyścigu szalonych demiurgów? Wszak Wielki Brat za wielką wodą bezczelnie ukradł im tak wspaniały pomysł! I z jakim sukcesem! Cóż, Amerykanie wiele zaczerpnęli z idei francuskiego Oświecenia, tyle że przemacerowanych na modłę angielską, a w Europie sprawy potoczyły się nieco inaczej, tak w teorii, jak i w praktyce.  
Co charakterystyczne, wszystkich miłośników Nowego Wspaniałego Świata w różnych jego odmianach najbardziej rajcowało - w aspekcie psychospołecznym – tworzenie Nowego Człowieka, w tym „naukowa” eugenika i obywatelska pedagogika a la Rousseau, Robesspierre i Makarenko. Znamienity Bernard Shaw postulował nawet humanitarne eliminowanie jednostek zbędnych, próżniaczych i nierokujących nadziei na przyszłość – najlepiej przy pomocy jakiegoś łagodnego gazu.  Oświadczył to był na początku lat 1930-tych, dając niezbite świadectwo nie tylko swego głębokiego humanizmu, lecz również niebagatelnych zdolności profetycznych.  Warto może przypomnieć, że dzisiaj największą rzeczniczką naukowych podstaw hodowania młodzieży w duchu skrajnej poprawności politycznej jest niejaka Hillary Clinton, która aspiruje – nie bez pewnych szans – do prezydenckiego tronu USA. 
Podobieństwa i wzajemne fascynacje Wschodu i Zachodu, nie przeszkadzały toczyć im wojen o zasoby, wpływy i dominację. Ale i wtedy dochodziło do paradoksów. Wojska się mordowały, ale biznesmeni po obydwu stronach frontów nie byli od tego, żeby ze sobą robić kokosowe interesy, zresztą, za zgodą swych rządów. Co prawda, wojny, to gigantyczne straty w ludziach, lecz przecież równie gigantyczne zyski w pieniądzu i złocie, więc kto by się przejmował jakimiś skrupułami. Puszczanie w ruch morderczych machin wojennych, wywoływanie rewolucji, to tylko gra milionami nic nieznaczących pionków, ale o bardzo znaczące, miliardowe intraty.
Decydujące znaczenie zawsze miało zachowanie choćby chwiejnej równowagi sil miedzy największymi graczami. Ogólny ład europejski zarządzono po szaleństwach Napoleona, zresztą, za pieniądze żydowskie. Potem, w miarę potrzeby, a trochę na zasadzie przeciągania liny, wprowadzano tylko konieczne korekty. Gdy tylko ktoś się zanadto wychylał, uruchamiano stosowne wojenki i tumulty. Potrzeba była rewolucja w Rosji? – bardzo proszę. Niemcy ekspediują Lenina do Petersburga, jedni płacą za osłabienie potencjalnego konkurenta, inni zaś zaczynają go wspierać za cenę koncesji na dostęp do surowców. Trzeba ukarać Hitlera i pokonać Niemcy? Oczywiście, urządzimy mu krwawą łaźnię, byle bez bombardowania kilku, co większych koncernów, bo tam przecież są, i bez chwili przerwy pracują dla nas nasze pieniądze. 
Rzucać przykładami można do upojenia, po całej róży wiatrów. Warto może też przy okazji zdać sobie zdać sprawę, że w XX wieku było – jak to ktoś skrupulatnie policzył – tylko 6 lat bez działań wojennych na Ziemi. A teraz, czyż historia nie troczy się tym samym rytmem? I czy nie jest to nie tylko ciekawe – ale i wielce wymowne? 
Szaleństwa samozwańczych demiurgów przybrały obecnie rozmiary wręcz apokaliptyczne. Są tym bardziej groźne, ze owi obłąkańcy czują się bezkarni, gdyż dysponują narzędziami, zapewniającymi niemal pełną sterowność nad ludzkimi masami. W tym właśnie tkwi największe zagrożenie na przyszłość – choć nie pewność, iż skończy się jakimś nieuchronnym kataklizmem. Wbrew idiotycznym zapowiedziom o „końcu historii” – zresztą suflowanym na propagandowe zamówienie – można mieć pewność, iż niebawem wahadło ruszy z powrotem.  Jeśli nawet nie brać pod uwagę Boskiej opatrzności, to trzeba ufać w prawa natury
Tak, jak cywilizacja wyrasta z wyradzającej się kultury, tak i ona sama, wyrodniejąc, pozostawia pustkę, która prędzej czy później zostanie czymś wypełniona. Rzecz w tym, iż jak by nie dławić ludzkiego ducha, jak by nie manipulować ludzkimi umysłami i duszą, nie sposób całkowicie wyeliminować przyrodzonej człowiekowi godności jego osoby. Chyba ze się go zabije. Duch w nim zamieszkały, choć stłamszony, jednak się tli i – niczym ściśnięta sprężyna – „odbije” z powrotem, z siłą tym większą, im bardziej był zaciskany w imadle inżynierii psychospołecznej. Pewien żartowniś stwierdził urokliwie, iż „nie można bezkarnie zbyt długo targać tygrysa za wąsy”. Ta metafora lepiej oddaj stan dzisiejszej cywilizacji, niż najpoważniejsze studia naukowe uczonych mężów, czy czarnowidzów, zatroskanych o losy świata. 
Prawdą jest, ze można z człowieka uczynić bezmyślne bydlę, lecz nie jest prawdą, że da się w nim zabić godności, a więc źródła dumy, czyli zdolności i gotowości do skutecznego pożytkowania i wzmacniania przydanego mu daru – w sobie samym, w działaniu, w egzekwowania prawa do samostanowienia.  Nie można zamienić nas we wszystkim w żywe roboty, całkowicie i bez reszty zależne od tego, kto ma klucze do źródeł zasilania, kto programuje ich funkcje, kto, i jak je eksploatuje, wreszcie kto i kiedy je złomuje. Zapominają o tym „inżynierowie świata”, przekonani, że cała wiedza o człowieku kryje się w rozmaitych „-logiach”, którymi udatnie posiłkują się w swych zabiegach duraczenia ludzkich mas. Są bowiem takie obszary w każdym z nas, które nie podlegają prawom tych nauk – i nie są to tylko „artefakty”. W nich właśnie szukać należy punktów oparcia dla wyrywania się z wewnętrznego zniewolenia, i odzyskiwania podmiotowości w każdym aspekcie własnego życia. 
Podejmowanie walk z totalnym zniewoleniem to o nie tylko problem lokalny, gdyż totalitaryzm cywilizacyjny to już pandemia w krainach białego człowieka. Różnice miedzy nimi są jedynie ilościowe, a nie jakościowe - w formie, a nie w treści. Jednych elojów hoduje się miło i łagodnie, innych – niczym Jahusów – podłą paszą, nawet nie treściwą, z batem w ręku. Ale morlokowie są ci sami. To plemię żmijowe zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do odradzania się w swych niewolnikach dumy – w imię godności, o której zwolna zapominają, ćwiczeni w ciągłym upadlaniu i poniżaniu. Mimo swej mocy, „nadzorcy świata”, wciąż obawiają się, by nie ocknęła się w ich ofiarach potrzeba samostanowienia, by obudził się zaczadziały rozum, powróciła wiara w coś więcej, niż tylko mamidła, serwowane przez medialną bestię apokalipsy. 
Jest rzeczą naturalna, iż ludzkie społeczności są niebywale zróżnicowane wedle rozmaitych kategorii nierówności. Ludzie ze sobą walczą o dobra i ich rozdzielanie, kłócą się na tysiące sposobów, właściwie o wszystko. Nie są bynajmniej aniołami, więc, na potęgę grzeszą myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Nie są też filozofami i mędrcami, więc plotą rozmaite bzdury i wyczyniają tysięczne głupoty. Dopóki jednak żyją, przechowują w sobie – zwykle nawet się nad tym nie zastanawiając - zadane im człowieczeństwo. Jego niezbywalnymi atrybutami są właśnie godność i sumienie, wraz z ich pochodnymi, czyli z dumą i honorem. Jakimi by czarodziejskimi zaklęciami, syrenimi śpiewami, czy nawet opresjami nie starać się ich zniewalać, zamieniając w karykaturę stworzenia ze zmartwiałą duszą, wredne łapki paskudnych manipulantów są za krótkie i za słabe, by sięgać i dłubać swymi szczypcami tam, gdzie tli się choćby i najbardziej przytłumione światełko, zapalone przez Pana Boga. 
Brzmi to, może nazbyt pompatycznie, a i podejrzanie ogólnikowo, lecz czemu by nie zacząć używać wielkich słów tam, gdzie chodzi o naprawdę wielkie sprawy? Może pora, by przestać się wreszcie ich wstydzić? Czemu nie mówić głośno tego, co nakazuje się nam wciąż uznawać za śmieszne i nieracjonalne, a co kryje w sobie jakąś szanse na przyszłość? Nieprzypadkowo Nowy Wspaniały Świat wypowiedział wojnę chrześcijaństwu, w której posługuje się ośmieszaniem wiary, jej deprecjonowaniem, marginalizowaniem na wszelkie możliwe sposoby. Wie i czuje bestia, gdzie tkwi największe dla niej zagrożenie, więc czyni wszystko, na co ją stać, by je przynajmniej osłabić.
Nie wolno się wstydzić wielkich słów! Zniewolenie, to także zaparcie się samego siebie, samoograniczanie za sprawą rozmaitych blokad, założonych na język, również przymusu wysłuchiwania bełkotu nowomowy, nawet posługiwaniem się nim w codziennym życiu. Może by więc tak powolutku odblokowywać te zahamowania we własnym myśleniu i począć wyraźnie artykułować własne żale i nadzieje? Niezależnie od tego, jak dziwacznie by brzmiały. 
Konieczny jest powrót do przedkładania prostych, a niezmiennych – by nie rzec, absolutnych – wartości nad najbardziej nawet wyrafinowany i elegancko opakowany utylitaryzm, najlepiej z zachowaniem należnej równowagi miedzy tym, co duchowe, a tym, co zawiera się w życiowym praxis.  Mówiąc językiem Arystotelesa, pora, by rozum czynny odzyskał władztwo nad rozumem biernym, a polityka stawała się wypełnianiem powinności na rzecz dobra powszechnego. Brzmi to dziś jak fantasmagoria, wizja jakiegoś nieziszczalnego ideału. Lecz wizje potrafią się spełniać. Niestety, jak dotąd wygrywa ta antyludzka, czego najlepszym przykładem jest współczesny Superlewiatan i jego kapłani. Skoro jednak im się udało, czemu nie miałoby się udać nam, skądinąd ich naturalnym wrogom?
Świat w rękach zagryzających się drapieżników, eksploatujących człowieka – każdego z osobno i zbiorowo – zamienianego w sterowane zombie, to pijany sen wariata, któremu śnią się majaki o własnej potędze. Nie rozróżniając już snu od jawy, popadł w obłęd, któremu na imię Utopia Omnipotencji. Zapoczątkowany niegdyś projekt amerykański, przekształcił się dzisiaj w matecznik absurdu, bezczelności i obłudy, bezwzględniej agresji, drwiny z uczciwości i moralności, ale i największej siły, napędzającej horrendum, któremu nadaje się obecnie dostojną i naukową nazwę globalizacji. Są jeszcze i inne podobne światy na Ziemi, gdzie totalitaryzm był, i jest ćwiczony z niezgorszym, a niekiedy nawet bardziej ponurym skutkiem. Inne warunki, inne wdzianka, inna ozdobność, lecz takie same cele, i podobne środki. Pejcze, pułapki, mamidła bywają zróżnicowane, lecz to tylko pozory. Dowodem na to – i nie tylko symbolicznym - jest fakt, iż formaty programów telewizyjnych są dokładnie te same, Internet jest wspólny, rozmaite jarmarki oferują tę samą tandetę.
Powrót do kulturowej odnowy świata, jest nieuchronnością, niejako wpisaną w jego los. Kultura to emanacja siły duchowej człowieka, dziś stłamszonej i wyszydzanej, lecz jednak trwającej w przyczajeniu pod stertami nawozu, jakim od dawna się ją zasypuje. I w pewnym momencie wydostanie się spod tego smrodu – a wtedy biada tym, „przez których przyszło zgorszenie”. Sceptykom niedowiarkom, tchórzom, ironistom – i komu tam jeszcze – warto na zakończenie przypomnieć znane powszechnie zjawisko sytuacyjnego uaktywniania się niezwykłych zdolności mobilizacyjnych ludzkiego organizmu. W sytuacjach ekstremalnych, przy zagrożeniu życia własnego, lub kogoś bardzo bliskiego, nawet w panice, zwykły, szary i słaby człowiek jest w stanie uwolnić w sobie siły zgoła nadludzkie. Podnosi i przenosi gigantyczne ciężary, bije wszystkie rekordy lekkoatletyczne w biegach i skokach, włazi na gładkie, pionowe ściany, niedostępne nawet dla wytrawnych alpinistów. 
Skoro ciało może, to czemu nie miałby czynić czegoś podobnego – w swym zakresie – zawarty w nim duch?  Potencjał jest, tyle ze wciąż niewykorzystywany. Co jeszcze musi się stać, by i on uznał, że stoi w obliczu sytuacji granicznej? Czyż nie widać już gołym okiem, co się z nami wyprawia? Czy nie pora powiedzieć „basta”! Nie idzie o chwilowy odruch buntu, o reaktywny i sytuacyjny heroizm, lecz o przełamanie w sobie poczucia niemożności, beznadziei, o wyprostowanie się „w środku”. O zerwanie filtrów, nałożonych przez treserów i manipulantów na zmysły, umysł, emocje i sumienie – a więc i odwagę „stanięcia w prawdzie” o samym sobie i świecie, jaki nas otacza. To może boleć, nawet przestraszać, lecz innej drogi nie ma.
Czy ludziom i narodom się to się uda? Na pewno – to nieuchronność, wynikająca z praw naturalnych, i Boskich. A kiedy? Trudno przewidzieć, lecz wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że raczej prędzej, niż później. Zresztą, na to pytanie każdy człowiek i naród musi odpowiedzieć sobie sam – gdy tylko zacznie go być na to stać. Należy przy tymi pamiętać, ze walka z totalitarnym globalizmem wymaga globalnych działań. Trawestując żartobliwą piosnkę, można rzec, „bo w pojedynkę z tym się nigdy nie upora/ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz”. Wystarczy tylko rozejrzeć się i przekonać, że w tej nadziei, potrzebie odrodzenia, nie jest się samemu. 
Skoro łobuzeria znalazła sobie niegdyś własne „słowo”, które uczyniła „ciałem”, to może i tu potrzebne jest jakieś „słowo” – z zapomnianego już języka! –  które stałoby się owym przysłowiowym ziarnkiem gorczycznym, zalążkiem nowych plonów. Może warto więc przypomnieć sobie, skąd wypłynął ten statek, który tak długo już błąka się od portu do portu – od złego, do jeszcze gorszego? Może owym słowem będzie komenda do powrotu, a przynajmniej poszukania dla niego trasy? Krótka, lecz stanowcza, bardzo nośna, zrozumiała dla wszystkich i przyjęta z ulgą.
A tam już okaże się, jak zacząć naprawiać całe to zło, jakie się stało. I nie zawadzi odrobina pokory – jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła… 



