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Streszczenie 
Artykuł jest autorsk� refleksj� nad współczesn� cywilizacj�, zmierzaj�c� prosto do upadku. Ratunkiem dla 
współczesnego człowieka jest zmiana dotychczasowego kierunku rozwoju cywilizacji. Kierunek ten okre�lony 
został jako „turbocywilizacja”, tj. rozwój okre�lony przez społeczn� integralno��, obecno�� prospektywnego 
my�lenia utopijnego oraz now� kreatywno�� (Nowe Ateny). Drog� wyj�cia z kryzysu aktualnej cywilizacji jest 
zmiana mentalna jej uczestników. 
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Abstract 
The article considers modern civilization which, the author argues, is heading for a fall. For humankind to be 
rescued, we must change the direction in which civilization is currently developing. This change (termed “turbo-
civilization”) involves development that is defined by social integrity, the presence of prospective utopian 
thought and “new creativity” (New Athens). To overcome the crisis of modern civilization, its members must 
undergo a mental change. 
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Kryterium sensownej „diagnozy i terapeutyki 
czasu” 

Wszelkie koncepcje dotycz�ce kwestii „gdzie jeste-
�my i dok�d idziemy” musz� liczy� si� z problemem 
eksplozji demograficznej ludzko�ci, wedle której w 
ci�gu 20-30 lat przybywa kolejny miliard ludzi. W 
sposób naturalny eksplozja ta słabnie tam, gdzie 
wzrasta dobrobyt (nie ma jej wcale lub prawie wcale 
w krajach Zachodu), za� pot�guje si� w krajach 
ubogich. Udało si� j� sztucznie zahamowa� w Chi-
nach, dzi�ki wyj�tkowemu posłusze�stwu jednostek 
pa�stwu, ale w�tpliwe czy gdziekolwiek indziej 
mo�na by metody chi�skie powtórzy�. 
 Tylko koncepcja rozwoju cywilizacyjnego 
dorównuj�cego lub przewy�szaj�cego wzrost demo-
graficzny jest sensowna.  Malthus jest aktualny. 
Potrzeby, ale i nami�tno�ci ludzkie musz� by� za-
spokajane. Plagi wojen, epidemii, masowego głodu 
równie� przestały osłabia� „turbodemografi�” 
współczesno�ci. Na odwrót: globalizacja medialna 
pokazała wsz�dzie wzorce konsumpcji Zachodu – 

wzmacniaj�c frustracj� i desperacj�. Nie jest tak, �e 
strach przed �mierci� mo�e w niesko�czono�� po-
wstrzymywa� akty desperacji. Przewaga militarna 
Zachodu nie musi by� trwała, a gotowo�� do samo-
bójczego terroryzmu mo�e ogranicza� szerokie rze-
sze ludzko�ci. 
 Stan „turbodemografii” wymaga stworzenia 
„turbocywilizacji” (cho� niekoniecznie w wersji 
„turbokapitalizmu”). Tradycjonalizm jest przy tym 
ide� bezsiln�, konserwatyzm za� (np. w wersji Klu-
bu Rzymskiego) podlega zasadzie: kto nie idzie 
naprzód – ten si� cofa. Tylko progresywizm, wiara 
w nieograniczony post�p, wyobra�ni� i kreatywno�� 
s� sensowne. 

Cywilizacja a polityka 

Nie jest prawd�, �e demokracja warunkuje proces 
„doganiania” przez formacje zacofane współczesne-
go Zachodu (teza ta wła�nie ponosi kl�sk� w trakcie 
okupacji Iraku). Sami Amerykanie pchn�li Japoni� 
w nowoczesny industrializm, a wtedy mo�na było 
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„doł�czy�” do tego demokracj�. W Rosji komuni-
stycznej podj�to wielkie prace nawadniania stepów 
południowych, aby z narodów pasterzy (zatem wo-
jowniczych i niespokojnych) uczyni� producentów 
bawełny i arbuzów, co przekształciło – jak si� zdaje 
– mentalno�� tych ludów islamskich: nie wybuchła 
tam rewolta talibowsko-szyicka, któr� trzeba by 
tłumi�. Miast zbudowa� w Iraku now� tam� assua�-
sk� i da� wszystkim wod� (któr� mo�na by te� bun-
townikom odbiera�) Amerykanie upieraj� si�, �e 
najpierw stworz� demokracj�, a dobrobyt sam przyj-
dzie. Przy kosztach wojny si�gaj�cych ju� 300 mld. 
dolarów mo�na było na pewno co� wa�niejszego 
stworzy� w infrastrukturze dla cywilizacji islam-
skiej. 
 Kwestie „zaspokajania potrzeb material-
nych” mo�na widzie� trojako – w �wietle dotychcza-
sowych dyskusji: 

1. Trzeba tworzy� cywilizacj� „nowych tworzyw  
i energii”. Wedle szkoły tofflerowskiej – super-
wydajny przemysł, gdy oprze si� na tworzywach 
chemicznych i odnawialnej energii (np. słonecz-
nej i wietrznej, ewentualnie na energii wodoru) 
mo�e zala� �wiat fal� „tsunami” tanich i tandet-
nych dóbr konsumpcyjnych, których wystarczy 
dla wszystkich. Miałby powsta� w ten sposób 
swoisty �wiat „symulakrów”, o jakich rozma-
wiał Baudrillard – przej�ciowych i nietrwałych 
dóbr, nawet „jednorazowego u�ytku” – daj�cy 
powszechny dost�p do „dobrobytu”. Sam prze-
mysł miałby te� by� tani, bo zast�puj�cy dawne 
budowle blaszanymi hangarami, w których pra-
cuj� zautomatyzowane linie produkcyjne. Ci��-
ka praca ludzka miałaby przy tym znikn��. Ta 
wizja „tsunami” konsumerystycznego, ale  
w �wiecie tandety i blichtru – wydaje si� mo�li-
wa do realizacji. 

2. Nurt „gnozy z Princeton” – modny w latach 60. 
(we Francji w pismach R. Ruyera, opowiadał si� 
raczej za wzorami „solidno�ci” produktów  
z przełomu XIX i XX w.). Wytwarzanie trwa-
łych rzeczy miałoby tu stwarza� kumulacj� 
dóbr, coraz wi�ksz� i rozszerzaj�c� si�. Solidne 
budynki, systemy komunikacyjne, ubiory, sprz�t 
AGD, auta i meble miała by� trwał� podstaw� 
�ycia jednostek: od nie daj�cych si� „zaje�dzi�” 
samochodów Forda, po „wieczne pióra” Parke-
ra. Niestety, kryzys 1929 r. i zwyci�ski „keyne-
sizm”, głosz�cy, �e wzrost konsumpcji generuje 
wzrost produkcji,  narzucił raczej wersj� pro-
dukcji tandety, a przy okazji zniszczył ethos 
protestancki ascetycznego pracoholizmu – gdy� 
kto nie konsumuje, jest wrogiem rynku  
i nowych miejsc pracy). Od trwało�ci rzeczy sta-
ła si� wa�niejsza „nowo��” i „�wie�o��”; warto-
�ci bliskie mentalno�ci „łowców”, których zdo-
bycz psuje si� szybko i trzeba nieustannie polo-
wa�, a spo�ywa� to, co „�wie�e”. 

3. Nurt trzeci w wizjach cywilizacji stara si� po-
godzi� zalety „cywilizacji stabilno�ci”  
z czynnikiem innowacji, nowo�ci, post�pu, 
„�wie�o�ci”. Jest to wizja standaryzacji  
i modularyzacji dóbr i urz�dze� produkcyjnych. 
Protestuje si� tu przeciwko dominacji produkcji 
„przedmiotów finalnych”, stanowi�cych niepo-
wtarzalne serie, gdzie rzeczy nie poddaj� si� 
modyfikacjom, uzupełnieniu, cz��ciowej mody-
fikacji (nawet przez u�ytkownika). Koncerny 
produkuj�ce krótsze lub dłu�sze serie produk-
tów „niemodyfikowalnych” stawiaj� bowiem 
u�ytkowników wobec wyboru: u�ywaj, albo wy-
rzu�. Trudno jest dostosowa� produkt do no-
wych zespołów czy elementów, które podnosi-
łyby jego jako��. Trzeba cał� star� rzecz wyrzu-
ci� lub sprzeda� i kupi� całkowicie „now�”. To 
powi�ksza zysk. Wprowadzenie cywilizacji 
technicznej, maj�cej cechy „gombrowiczow-
skie”: tj. niezupełno�ci, otwarto�ci, modyfiko-
walno�ci, dałoby cywilizacji „ci�gły strumie�” 
zachowywania elementów starego i niekosztow-
nego, niemarnotrawnego „unowocze�nienia” in-
spiruj�c małych producentów, a nawet u�yt-
kowników do wyobra�ni i pomysłowo�ci. Nie 
musimy – wymieniaj�c „wie�e” radioodbiorni-
ków, wymienia� te� gło�ników. Do starych wie� 
mo�na by te� przył�cza� nowe elementy funk-
cyjne. „Nowo�ci�” byłaby tu raczej k o m -
p o z y c j a  elementów, a nie gotowa i nie-
zmienna „struktura”. 

 Tak wszechmocne i zysko��dne byty jak 
korporacje, nie poddadz� si� dobrowolnie nowej 
strategii rozwoju cywilizacyjnego. Tylko pa�stwo 
silne masowym poparciem, mo�e narzuci� i wymóc 
inne metody produkcyjne, a wi�c polityka pozostaje 
wa�n� kwesti� „terapeutyki czasu”. Obecnie pa�-
stwa – szanta�owane przez koncerny mo�liwo�ci� 
wycofania fabryk z danego kraju  
i przeniesienia do innego, s� cieniem dawnych pot�g 
politycznych. Ten aspekt „globalizmu” jest zastoso-
waniem starej metody l o k a u t u (strajku producen-
ta), ale w stosunku do pa�stw. Nie mo�e jednak by� 
tak, �e powstanie „mi�dzynarodowa gospodarka” 
bez „mi�dzynarodowego pa�stwa”, gdy� poszcze-
gólne narody byłyby bezsilne wobec dyktatu „zor-
ganizowanego kapitału mi�dzynarodowego”. Dawne 
spory „lewicy” i „prawicy” trac� sens, gdy władza 
musi si� liczy� przede wszystkim z „drgni�ciami na 
giełdzie” i ze „stopami procentowymi”. 
 Potrzebny jest nowy porz�dek polityczny 
�wiata – w miejsce ONZ. Tu powstrzymam si�  
z bli�szymi rozwa�aniami na ten temat – bardziej 
polityczny, ni� historiozoficzny. 
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Turbocywilizacja a integralno�� społecze�stwa 

Darwinizm rynkowy, presja na konsumeryzm, dzika 
rywalizacja o miejsca pracy, upadek jednych zawo-
dów i pojawianie si� nowych, rozbija dawne struktu-
ry lokalne, rodowe, rodzinne a nawet mał�e�skie. 
Aktualnie cywilizacja kapitalistyczna podobna jest 
do „młynów” miel�cych rzeczy i ludzi na m�k�. 
Społecze�stwa s� tylko „smugami pyłu  
i kurzu” w tej barbarzy�skiej maszynerii. Starsze 
pokolenia nie maj� autorytetu u młodszych, gdy� s� 
trwale niekompetentne w zakresie najnowszych 
urz�dze�, elektroniki, kultury masowej itp. Młodzie� 
szybko si� wyobcowuje i usamodzielnia, czyni�c 
niezbyt sensownym dawne potrzeby „posiadanie 
dzieci”. Tylko w krajach biednych, gdzie brakuje 
pa�stwa opieku�czego, demografia wynika ze swo-
istej „inwestycji emerytalnej” rodziców. Ale  
i tam ich autorytet jest niski. 
 Je�li ludzie b�d� si� ł�czy� tylko mecha-
nicznym faktem s�siedztwa czy „wi�zów krwi”, bez 
wi�zi duchowych – społecze�stwo XXI w. nie prze-
trwa tego stulecia. Stawiaj� ten problem wyra�nie  
„komunitarianie”, ale postuluj�c tylko umocnienie 
„wspólnot” terytorialnych, s�siedzkich, towarzy-
skich. W Polsce głosił w Polsce „komunitaryzm” 
przed laty serial Alternatywy 4. W sytuacji zagro�e-
nia ludzie ró�nych zawodów, zainteresowa�, psy-
chik – ł�cz� si� „przeciw czemu�”. Jest to koncepcja 
niewystarczaj�ca. Dopiero tam, gdzie powstaj� sto-
warzyszenia ludzi identycznej pasji, tam rodzi si� 
konstruktywna integralno�� społeczna.  „Potrzeby” 
nie ł�cz� ludzi, gdy� „potrzeby” to element zwierz�-
cy w człowieku. Ludzi ł�cz� „pasje” i nami�tno�ci, a 
tego zwierz�tom brak. Nie sam „indywidualizm” 
wyró�nia cywilizacj� Zachodu od orientalnych,  
a nawet nie sam „pluralizm” – gdy� bycie „zró�ni-
cowanym” nie dynamizuje jeszcze społecze�stw 
(cho� lepsze jest od „uniformizacji”). Dopiero „poli-
centryzm” – istnienie zespołów i wspólnot pasjonu-
j�cych si� podobnymi warto�ciami, stwarza mno-
go�� strumieni dynamiki cywilizacyjnej, zlewaj�-
cych si� w wielk� rzek� post�pu i innowacji. Ju� 
stowarzyszenia kolekcjonerskie umo�liwiaj� fascy-
nacj� małymi fragmentami cywilizacji i bycie „naj-
lepszym” w jakiej� dziedzinie. Zwykły filatelista, 
który „wie wszystko” o krajobrazie Francji wedle 
grafiki filatelistycznej, mo�e by� autorytetem w tej 
dziedzinie – a gdy ma cho�by ten autorytet, nie musi 
by� zakompleksionym wobec nawigacji swojego 
syna po przestrzeniach internetowych. Turbocywili-
zacja w wersji pozytywnej, to nie tylko produktyw-
no�� przemysłowa, ale i integracja pasjonacka jed-
nostek w danej społeczno�ci. 
 Ta specyficzna „tkanka” �ycia społecznego 
umo�liwia nie tylko zachowanie wi�zi i autorytetów 
pokoleniowych, ale te� wkraczanie w globalizm  
w jego pozytywnej postaci: mog� nawi�zywa� si� 
wi�zi pasjonatów z ró�nych narodów i kontynentów, 
stwarzaj�c coraz bardziej integraln� ludzko��. Do-

brze, �e młodzie� uczy si� j�zyków, pisz�c listy do 
rówie�ników z innych krajów, ale jeszcze lepiej 
byłoby, gdyby nawi�zywała znajomo�ci wynikaj�ce 
ze wspólnych zainteresowa�. 
 Wreszcie: integracyjno�� pasjonacka umo�-
liwia tworzenie organizacji pozarz�dowych, stano-
wi�cych „parter” demokracji. W takich organiza-
cjach jednostki ucz� si� mechanizmów demokracji (i 
tu mog� tworzy� si� przyszli „politycy”), tu mo�na 
te�  p a r t y c y p o w a �  w �yciu zbiorowym, 
cho�by przez „odpisy podatkowe”. Odpisy takie 
(gdyby były wi�ksze ni� 1 % dochodów) stanowiły-
by „alternatywny bud�et społeczny” wobec bud�etu 
pa�stwowego i umo�liwiały ukazywanie si� praw-
dziwych preferencji społecznych, a tak�e załatwia-
nie spraw, na które aparat biurokratyczny nie ma 
czasu i ch�ci. 
 Najgł�bszym jednak pokładem integracji 
społecznej jest wi�� zbiorowo�ci z przestrzeni� 
�ycia społecznego (kraj, ojczyzna). „Terytorializm” 
jest jedn� z najstarszych postaw, jakie cechuj� 
„zwierz�ta osiadłe” – a człowiek dopiero w �yciu 
osiadłym mógł rozwija� si�, kumuluj�c ró�ne narz�-
dzia i wytwory kulturowe (informacyjne). Chocia� 
nomadyzm (w�drowno��) jest w �wiecie bardzo 
znacz�cy – od codziennej jazdy samochodowej, po 
turystyk� mi�dzynarodow� i migracje zawodowe, to 
�ycie osiadłe jest i pozostanie czynnikiem „to�samo-
�ciowym” �ycia ludzkiego i motywacj� dla jego 
„wkładu osobistego” w stan �wiata („�lad” jaki 
człowiek po sobie pozostawia). 
 Tradycyjnie wi�� jednostki ze �rodowi-
skiem przyrodniczym formowała si�  
w posta� „własno�ci prywatnej”. Od chwili po-
wszechnego opodatkowania obywateli, trudno jest 
mówi� o własno�ci – posiadanie jest dzi� w znacznej 
mierze „dzier�aw�”. Upowszechnia si� natomiast 
własno�� abstrakcyjna – pieni��na. Posiadacz konta 
jest wła�ciwie potencjalnym posiadaczem rzeczy  
i ziemi. Zrywa to gł�bokie formy „odpowiedzialno-
�ci” człowieka za przyrod�, samo pojmowanie tego 
co „moje”, „nasze”, cudze”,  itd. Ziemia, powietrze, 
woda, surowce, energia kraju s� u�ytkowane przez 
producentów obcych i rodzimych, lecz podatki od 
tego zgarnia pa�stwo, z którym nie zawsze jednostki 
identyfikuj� si� w pełni. W cywilizacji islamskiej 
rozwa�a si� wprowadzenie „rent” od sprzeda�y ropy 
naftowej, która byłaby podatkiem bezpo�rednio (w 
cz��ci) przyznanej poszczególnym jednostkom. 
Taka renta cho�by symboliczna, cho�by wynosz�ca 
miesi�cznie 100 zł w Polsce, ale figuruj�ca jako 
element zarobku, nieutracalna w przypadku bezro-
bocia czy emerytury, byłaby istotnym czynnikiem 
odnowienia postaw „patriotycznych” – obecnie 
b�d�cych w du�ej mierze pustym hasłem. 
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Turbocywilizacja nie l�kaj�ca si� my�lenia uto-
pijnego 

Nie jest tak, �e z rozpoznania mechanizmów kryzy-
su dziejowego wynikaj� wizje „remontu cywiliza-
cji”. Cz�sto okre�lenie na czym polega kryzys jest 
mo�liwe dopiero, gdy wprowadzony jest model 
„stanu idealnego”, apriorycznie ustawiany przez 
my�licieli społecznych. Szczególnie dzieje kultury 
europejskiej obfituj� w ró�ne „utopie”. Gdyby nie 
pa�stwo „idealne” Platona, nie powstałaby najstar-
sza instytucja �wiata zachodniego: Ko�ciół, w któ-
rym przyj�to plato�sk� zasad�, �e „ludzie aparatu” 
dysponuj� wył�cznie „własno�ci� wspóln�” Ko�cio-
ła. 
 Gdyby przed 30 laty kto� prognozował, �e 
setki milionów ludzi b�dzie chodzi� z aparatami 
telefonicznymi – uznano by go za utopist� i fantast�. 
A przecie� tu „turbocywilizacja” spełnia si� najwi-
doczniej na naszych oczach. 
 „Utopia” je�li ma by� my�leniem przyspie-
szaj�cym post�p nie mo�e jednak by� konserwatyw-
na, co si� wielokro� zdarzyło. Wła�ciwie mo�emy 
uzna� jedn� reguł� my�lenia utopijnego, która po-
winna wyznacza� �miałe wybieganie my�l� naprzód: 
wszelakie procesy wzrostu od których zale�y nasza 
przyszło�� winny by� b e z k o l i z y j n e. Mo�emy 
postulowa� tylko takie segmenty rozwoju, które nie 
ograniczaj� innych segmentów rozwoju. Historia 
winna przypomina� nowoczesne systemy autostrad,  
w których nie ma „krzy�ówek”, ale szlaki usytu-
owane s� tak, �e mo�liwy jest ruch bez blokowania 
si� ci�gu pojazdów. Tymczasem kolizyjno�� jak 
dot�d jest powa�nym problemem dziejowym. 
Wzrost demograficzny i urbanistyka pochłania bły-
skawicznie tereny zielone (przykład Amazonii). 
„Nowotwory” megamiast, usytuowany chcz�sto w 
naj�y�niejszych regionach globu sprzeczne s� z 
interesami gospodarki �ywno�ciowej, natłok infor-
macji prowadzi jej u�ytkowników do bezradno�ci w 
istnym „tsunami” gazet, stacji telewizyjnych itp., 
horyzontalny rozwój miast wydłu�a szosy i dojazdy 
do pracy, linie przesyłowe elektryczno�ci, gazu, 
wody itp. 
 My�lenie „realistyczne” chciałoby wielo-
krotnie intensyfikacji wzrostu gospodarczego przy 
zablokowaniu dalszej degradacji �rodowiska. Jest to 
minimalizm. Ogromne obszary planety to pustkowia 
i nieu�ytki, w du�ej cz��ci z powodu braku wody. 
Turbocywilizacja powinna  z w i � k s z y �  teryto-
rium globu zasiedlon� przez ludzi – równolegle z 
post�puj�cym przyrostem demograficznym. To jest 
wła�nie „rozwój niekolizyjny”. Nauka powinna 
m.in. zaj�� si� kwesti� taniego i efektywnego odsa-
lania wody morskiej, aby planeta stała si� rzeczywi-
�cie zielona. Miasta nie musz� te� rozpełza� si� 
płasko, jak plama na obrusie. Nie tylko „wysoko-
�ciowce” (daj�ce ten efekt, �e setki osób „�yj�” na 
1m2 , „ale” ponad sob�) lecz równie� wizja „miast 
piramidalnych” ameryka�skiego urbanisty B. Fullera 

mogła by ju� zacz�� by� realizowana – dało by to 
szanse odzyskania cz��ci ziemi pokrytej ju� asfal-
tem, betonem, płotami itp. Równie� „zielona rewo-
lucja” w wersji ro�lin transgenicznych mo�e powo-
dowa�, �e nie tylko zatrzymamy degradacj� przyro-
dy lub „odbudujemy” jej stan wyj�ciowy, ale  p o w 
i � k s z y m y  ilo�� �ycia na powierzchni Ziemi. 
Znacz�ce odkrycia w zakresie produkcji sztucznego 
białka mog� w ogóle zmniejszy� nienasycone obec-
nie „po�eranie przyrody” przez gatunek ludzki. 

Nowe Ateny 

U �ródeł cywilizacji Zachodu znajdujemy Ateny: 
społecze�stwo wła�cicieli niewolników, �yj�cych  
w dobrobycie kosztem tysi�cy zniewolonych, ale 
�yj�cych aktywnie, twórczo, dynamicznie. Przez 
300 lat dynamicznego rozwoju Ate�czycy zrobili 
wi�cej ni� miliardy Chi�czyków przez 3 tys. lat. 
Stworzyli filozofi�, nauki szczegółowe, teatr, mito-
logi�, demokracj�, architektur� klasyczn�, pierwoci-
ny techniki (po maszyn� parow�). Patrz�c na zakła-
dy pełne automatów zatrudnionych przy liniach 
produkcyjnych widzimy now� „cywilizacj� niewol-
nicz�”, pozwalaj�c� na prognozy jakich dostarcza 
słynna ksi��ka J. Friedkina: Koniec pracy. 
 Ale problemem „kreatywno�ci” nie jest 
tylko uzupełnieniem przybywania wolnego czasu  
i zamo�no�ci. Grecy wymy�lili maszyn� parow� ale 
nie chciało im si� stworzy� parowców, fabryk, kapi-
talizmu. Duchowi kreatywno�ci przeciwstawia si� 
zawsze „Haiti” – wzór wysp polinezyjskich, gdzie 
trwa si� w letargu, konserwatyzmie, konsumpcji. 
Dzisiaj w Polsce tysi�ce młodych ludzi mogłoby 
próbowa� „drogi Wajdy”: kupi� tani� kamer� cy-
frow� i z gronem przyjaciół próbowa� tworzy� cie-
kawe opowie�ci filmowe. Ale „móc nie przekształca 
si� w „chcie�”. Tak kupcy europejscy doby Odro-
dzenia zbijali pieni�dze, po czym kupowali maj�tki 
ziemskie i oddawali si� wygodnej egzystencji zie-
mia�skiej. Brak im było pracoholicznej motywacji 
protestantów. Realizowali „potrzeby”. (był to ideał 
komunizmu: „od ka�dego według zdolno�ci – ka�-
demu według potrzeb”). A trzeba: od pasjonatów – 
wedle ich nami�tno�ci twórczych. Rozumiał to i 
Fukuyama, mówi�c, �e „koniec dziejów” (globalna 
gospodarka rynkowa) opiera si� na istnieniu u ludzi 
„thymos”: potrzeby uznania, rozgłosu, sławy, po-
dziwu. Jeszcze lepiej tego ducha cywilizacji oddaje 
grecka cnota „arete”: przedsi�biorczo�ci, dzielno�ci, 
��dzy ryzyka, ch�ci przezwyci��ania przeszkód, 
działania gromadnego. Takie cechy ludzkie musz� 
by� kształcone i wychowywane. Takim kształce-
niem, wedle Fukujamy był „duch samurajski”, który 
realizuje si� współcze�nie w walkach rynkowych 
biznesmanów japo�skich na całym �wiecie. Mieli 
swoje wzorce aktywizmu Ate�czycy, mieli prote-
stanci, mieli Japo�czycy. Jednak najbardziej zarod-
kowym przejawem tych postaw mo�e by� posiada-
nie „hobby”, pasji kolekcjonersko-twórczej, któr� 
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rozwija� mo�na ju� u młodzie�y szkolnej (tak rozu-
miem u Tolkiena „społecze�stwo hobbitów” – two-
rzył on swoje sagi wła�nie wtedy, gdy lansowano na 
Zachodzie posiadanie „hobby”). 
 Odpowiednie ukształtowanie szkolnictwa 
jest jednym z najwa�niejszych zada� cywilizacji. 
Komputer jest wielkim sojusznikiem w takiej pracy, 
ale w ilu� domach rodzice sprawiaj� dziecku prezent 
w postaci prostego i taniego mikroskopu, przyborów 
„małego chemika”, gitary czy innego instrumentu 
muzycznego itp.? W ilu szkołach istnieje przedmiot 
„innowatyka” – rozwijaj�cy umiej�tno�ci wynalaz-
cze, konstruktorskie, fascynacje techniczne? A mo�e 
na uczelniach technicznych w Polsce jest taki 
przedmiot i zaj�cia? A przecie� jeste�my  
w kraju, gdzie wymy�lono dot�d jeden znacz�cy 
wynalazek: lamp� naftow� (i to w czasie gdy  
w Ameryce wymy�lano ju� o�wietlenie elektryczne).  
A hasło dla szkół: „zero tolerancji”? Trzeba by go 
uzupełni� postulatem pozytywnym, np. „Zero tole-
rancji – maksimum kreatywno�ci”. Trzeba wskazy-
wa� pola karno�ci, ale i pola twórczej eksplozywno-
�ci. Niewiele zmobilizuje młodzie� „urawniłowka” 
w postaci zakazu tworzenia hierarchii rankingowej 
(co ma sprawia� młodzie�y przykro��!) – a przecie� 
trzeba tworzy� wiele rankizacji, aby ka�dy mógł 
stwierdzi�, �e w „czym� jest dobry”. 
 Nie mog� pisma popularnonaukowe po-
przestawa� na prezentacji odkry� „wielkiej nauki”, 
bez pobudzania ducha „współmy�lenia”  
i aury „burzy mózgów” do której wzywane s� szero-
kie gremia. W dobie napoleo�skiej funkcjonował we 
Francji Komitet Odkry� Wynalazków, który wzywał 
do przysyłania pomysłów usprawnienia techniki 
militarnej. Nadesłano 30 tys. opracowa�, z których 
wi�kszo�� była czystym fantazjowaniem, ale znalazł 
si� tam np. pomysł produkcji konserw mi�snych, 
aby uniezale�ni� armi� od zakupów czy grabie�y 
�ywno�ci i szybkiego jej psucia si�. Wówczas to 
nasz Józef Maria Hoene-Wro�ski zgłosił model 
pojazdu g�sienicowego, których zrealizowano do-
piero po 100 latach. 
 Podobne przedsi�wzi�cie realizowano  
w USA w czasach Edisona. Mo�na to nazwa�  
„kultur�  z a d a n i o w �”. Jaki� przedsi�biorca  
w XIX w. ogłosił nagrod� dla człowieka, który prze-
leci Kanał La Manche o sile własnych mi��ni. Kto� 
z wielu próbuj�cych stworzył wreszcie takie urz�-
dzenie lotne. W 2006 r. w USA w rankingu wyna-
lazców-hobbystów zwyci��ył Janusz Liberkowski, 
który wymy�lił fotelik samochodowy ratuj�cy �ycie 
małych dzieci w wypadkach samochodowych. Takie 
„małe odkrycia” zmieniaj� cywilizacj�: kto� wymy-
�lił zapalniczki wykluczaj�ce zapałki, kto� długopis 
– wykluczaj�cy pióra, kto� maszyn� binduj�c� – 
redukuj�c� prac� introligatorów, kto� „rzepy” elimi-
nuj�ce sznurowadła i guziki.  
 Nadmiar erudycji i historii eliminuje ze 
szkół w Polsce hasło „wybierzmy przyszło��”, uczy 
si� młodzie� o bitwach i wodzach a nie o twórcach 

cywilizacji. Mało kto wie kto wynalazł telewizj�, 
wideo, laser, �wiatłowody, telefoni� komórkow�, 
radar, ekran ciekłokrystaliczny. Historii uczy si� 
wedle formuły „jak było”, a nie wedle „co by było, 
gdyby”. 
 O ogłupiaj�cym działaniu  m e d i ó w   
w Polsce nie ma w ogóle co mówi�. Ale brak nawet 
i idei jakie „media” byłyby warto�ciowe i twórcze. 
 W Stanach Zjednoczonych działa ponad  
1 milion „organizacji pozarz�dowych”. W Polsce, 
rzekomo 40 tysi�cy. Ale jak działaj�? 
 W ogóle nie istnieje „globalizacja bada� 
naukowych i odkrywczych” w skali ogólnoludzkiej. 
Niemo�liwe jest aby poł�czone siły naukowców 
ró�nych krajów i rzesze pasjonatów nie „ruszyły 
naprzód” pilnych problemów i „zatorów” cywiliza-
cyjnych: rosn�cego ocieplenia (byłoby na nie reme-
dium w postaci „powszechnego zazielenienia” pla-
nety), braku wody, chorób nowotworowych i psy-
chicznych, stworzenia silnika wodorowego, przedłu-
�enia �ycia ludzkiego, nowych koncepcji miast, itp. 
 Panuje rodzaj „odr�twienia” i „stuporu” 
w�ród elit i inteligencji, bł�dnie edukowanej  
i wychowywanej. Cywilizacja rozwija si� i pod��a 
polnymi drogami, „poboczami” i bezdro�ami – bo 
brak jej wizji i planu „autostrad rozwojowych”. 
Ludzie cywilizacji”, ludzie post�pu, ludzie kreatyw-
ni nie maj� głosu w istniej�cej „demokracji”, gdy� 
nie istnieje �adna niepartyjna „izba ni�sza” parla-
mentu, która gromadzi� by mogła wła�nie „organi-
zacje pozarz�dowe”. Monteskiuszowski budynek 
„trój-władzy” wymy�lony w XVII w. – wznosi si� 
od I pi�tra w gór�. Ale brakuje mu „parteru”. Mimo 
tego jako� stoi, lub raczej „wisi”. 
 Istnieje miałkie i małostkowe widzenie 
dziejów, wedle których pozytywne działania s� 
wobec siebie konkurencyjne, blokuj� si� i realizacja 
jednych musi odbija� si� na powstrzymaniu innych, 
gdy� – jakoby „kołdra jest za krótka”. Wiar� w „Za 
krótk� kołdr�” nale�ałoby da� do rozpatrzenia psy-
choanalitykom i psychiatrom. Wszystko „kosztuje” 
zatem nie sta� nas na realizowanie wszystkiego. 
Ponadto koszta s� nie tylko wielkie, ale te� poci�ga-
j� za sob� „produkt uboczny” w postaci strat w �ro-
dowisku naturalnym, stratach społecznych, zdro-
wotnych. W sumie: nale�y przyj�� arystotelesowsk� 
diagnoz� dlaczego ludzie starzy s� „najm�drzejsi”? 
Brzmiała ona: bo nic nie robi�, a wi�c nie popełniaj� 
bł�dów. 

Zako�czenie: „człowiek niespokojny” i natura 
„kryzysów dziejowych” 

We wszystkich sporach o natur� sytuacji kryzyso-
wych i sposobach ich przezwyci��ania, chodzi w 
du�ej mierze o spór wokół „natury ludzkiej”. W 
zakresie antropologii filozoficznej mój pogl�d jest 
dokładnie przeciwny nietzchea�skiemu. Dla Nietz-
chego człowiek, to istota władcza, dominuj�ca, d�-
��ca do spot�gowania mocy. Pragnienie, „wola 
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mocy” pcha go do d��e� skrajnych, awanturniczych, 
do marnowania dóbr i eksploatacji �wiata w imi� 
uroje� „manii wielko�ci”. O. Spengler nazywał to 
„duchem Faustycznym” Zachodu, Toynbee: potrze-
b� „rzucania wyzwa�” �wiatu. 
 S�dz�, �e człowiek nie ma „woli mocy” – 
ma natomiast faktyczn� moc, geniusz, talenty  
i zdolno�ci kreacyjne, a problem u niego nie polega 
na tym jak je powi�kszy�, ale jak je u�y�  
i zrealizowa�. Wi�kszo�� załama�, frustracji, depre-
sji indywidualnych i zbiorowych wynika  
z tego, �e człowiek nie ma szans w y ł a d o -
w a n i a  swojej mocy, nie za� z tego, ze nie mo�e 
jej  p o w i � k s z a � . Historia jest rzek� zmar-
nowanych szans rozwojowych, nie wykorzystanych 
sił, talentów, ch�ci działania i tworzenia. Całe dzieje 
ludzkie to historia wielkiego „sita gubi�cego talen-
ty” lub raczej niezdolnego w ka�dej jednostce odna-
le�� wła�ciwy jej talent, zdolno�ci kreacyjne, siły 
witalne i pasje. W „magmie” codzienno�ci i miałko-
�ci wi�kszo�� ludzi tonie jak w jakim� kleju, gdzie 
niemo�liwe jest rozwini�cie siebie i dokonanie cze-
gokolwiek „znacz�cego”. Istnieje maszyneria cywi-
lizacyjna produkuj�ca taki „klej” bierno�ci i wytwa-
rzania ta�mowo „szarego człowieka”, któremu nic 
si� nie chce. S� elity d���ce do takiej „normaliza-
cji”, pacyfikacji, zdeptania wszystkiego co twórcze,  
a tym samym „niebezpieczne”. Kiedy nagromadzo-
ne siły frustracji, niezadowolenia, sprzeciwu eksplo-
duj� w ko�cu jak „kocioł z par�” – uwa�a si� to 
wła�nie za dowód, �e niebezpieczne siły twórcze w 
społecze�stwie trzeba usilniej „bra� w karby”. „Zero 
tolerancji i m i n i m u m  kreatywno�ci!” Czasem 
eksplozje społeczne owocuj� wybuchem entuzja-
zmu, gotowo�ci do po�wi�ce� i zbiorowego doko-
nywania rzeczy niezwykłych. W Polsce ostatnich 
dziesi�cioleci tak�e udało si� pozna� takie zjawisko. 
Ale – jak mawiali obserwatorzy ró�nych rewolucji: 
„entuzjazmu nie da si� zakisi�” – słabnie on, wi�d-
nie, wyparowuje. Nastaje „normalizacja” lub – jak w 
Polsce po 1956 roku – „mała stabilizacja”. 
 Kiedy szanse „zrywów” twórczych (jak 
nazwał to zjawisko Jan Łempicki – jeden  
z najwi�kszych talentów młodej filozofii polskiej 
okresu mi�dzywojennego, niestety zgin�ł  
w Powstaniu Warszawskim) pojawiaj� si�, cho� 
nieregularnie, mo�e by� to „przesilenie” spowodo-
wane dziwacznymi awanturami wojennymi (jak 
kryzys ekonomiczny we Francji po gigantycznych 
wydatkach na wsparcie buntu kolonii ameryka�skich 
przeciw Anglii – awantura afga�ska ZSRR, czy 
obecna awantura iracka USA), kryzysy ekonomicz-
ne – jak nieurodzaje we Francji w 1789 r., kryzysy 
monetarne – jak zapa�� na giełdzie nowojorskiej w 
1929 r., kryzysy modernizacyjne – jak bezrobocie 
towarzysz�ce ograniczaniu przemysłu ci��kiego w 
�wiecie współczesnym, to jest to wła�nie okazja   
przedstawienia scenariuszy działa� społecznych, aby 
zbiorowy entuzjazm nie przerodził si� w kolejn� 

zbiorow� depresj�, ale wreszcie przeistoczył si� w 
owocn� „turbocywilizacj�”. 
 Lepiej opracowywa� scenariusze na nie-
uchronnie nadci�gaj�ce „przesilenia”, ni� marnowa� 
siły na drobne racjonalizacje chaosu dziejowego, 
który i tak musi wyprodukowa� kolejn� eksplozj�. 
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