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Codziennie budzimy się w świecie, który jest bardziej skomplikowa-
ny i chaotyczny od tego, który zostawiliśmy poprzedniego wieczo-

ra. Rzeczy, których używamy, psują się i zużywają, i jesteśmy zmuszani
do ciągłych wymian, remontów i napraw. W życiu ciągle stajemy przed
nowymi problemami. A kiedy już mamy nadzieję, że jesteśmy na dobrej
drodze do wyjścia z kryzysu, pojawiają się nowe problemy. Z czasem
tworzymy rozwiązania, które powodują jeszcze większe problemy od
tych, które miały rozwiązać.

Dowiadujemy się o wzroście inflacji, spadku produkcji i liczby miejsc
pracy, o wypadkach w kopalniach i elektrowniach nuklearnych, o wybu-
chach na stacjach benzynowych, konfliktach zbrojnych, groźbie wojny
nuklearnej. Zrozpaczeni wołamy: „Dlaczego nikt się tym porządnie
nie zajmie?!”. Narzekamy na przywódców państw, polityków, intelek-
tualistów i właścicieli spółek naftowych i inne wpływowe osobistości, i to
ich najczęściej obwiniamy o zły stan świata.

Wszędzie widzimy stosy śmieci i zanieczyszczeń. Toksyczne substan-
cje przenikają do ziemi i naszych rzek. Powietrze jest coraz bardziej
skażone, a my coraz częściej zapadamy na choroby skóry, mamy proble-
my z płucami i bolą nas oczy.

Na ulicach miast tkwimy w korkach i kolejkach, i często czujemy, jak
świat wokół nabiera coraz szybszego tempa. Jesteśmy coraz bardziej
zmęczeni i czasami odnosimy wrażenie, że poruszamy się w jakimś
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lepkim i nieprzyjemnym grzęzawisku. Są chwile, kiedy chcielibyśmy po
prostu to wszystko rzucić i uciec od świata coraz bardziej pogrążającego
się w chaosie.

Jednakże wszędzie jest podobnie. Kiedy przyglądamy się innym na-
rodom, okazuje się, że zarówno kraje bogate, jak i biedne borykają się
obecnie z analogicznymi problemami. Ta sama nieubłagana siła rozkła-
du i chaosu działa we wszystkich miejscach naszej planety.

Skoro rzeczywistość ulega rozpadowi i nie możemy nad tym zapano-
wać, najwyższy czas, aby się lepiej przyjrzeć sposobowi, w jaki nasz świat
został urządzony. I nie ma potrzeby winić poszczególne jednostki czy
ideologie (oczywiście niektóre są lepsze od innych) za uniwersalny
problem. Niemniej w obecnej sytuacji żaden przywódca ani żadna
ideologia na świecie nie mogą od ręki zapanować nad ogólnym kryzy-
sem. Dzieje się tak dlatego, że wszystko funkcjonuje w ramach istnieją-
cego światopoglądu. Światopoglądu, który na naszych oczach niszczeje
i umiera, zakażając sobą wszystko, co powołał do życia.
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W ciągu wieków człowiek odczuwał potrzebę, stworzenia struk-
tury, na której mógłby oprzeć organizację swojej życiowej dzia-

łalności. Potrzeba ustanowienia porządku, aby odpowiedzieć na pytania
„jak” i „dlaczego”, w naszej codziennej egzystencji, stała się podstawo-
wym kulturowym składnikiem każdego społeczeństwa. Najciekawszym
aspektem społecznej wizji świata jest to, że poszczególne jednostki są
zazwyczaj nieświadome jej wpływu na ich zachowanie i postrzeganie
rzeczywistości. Wizja ta ma nad jednostkami taką władzę, że począwszy
od dzieciństwa, staje się nieodłączną częścią psychiki i jako taka nie
podlega dyskusji.

Większość Amerykanów wierzy, że świat zmierza ku coraz lepszej
przyszłości w wyniku gromadzenia ludzkiej wiedzy i zastosowania tech-
niki. Wierzymy także, że człowiek egzystuje jako jednostka autonomicz-
na, że obserwacja naukowa jest obiektywna, że ludzie zawsze pragnęli
własności prywatnej, że rywalizacja między członkami społeczeństwa
istniała zawsze. W rzeczywistości uważa się, że wszystkie te wierzenia
stanowią nieodłączną część ludzkiej natury i jako takie nie podlegają
zmianom. Ale oczywiście nie jest to prawdą. Inne społeczności i całe
cywilizacje żyjące w innych okresach historycznych po prostu nie byłyby
w stanie zrozumieć wiele z tego, co my przypisujemy naturze ludzkiej.
Taka jest siła panującego światopoglądu. Jednakże nasza percepcja rze-
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czywistości jest tak przez niego ukształtowana, że nie potrafimy wyobra-
zić sobie jakiegokolwiek innego spojrzenia na świat.

Współczesny światopogląd zrodził się około 400 lat temu i chociaż
od tego czasu uległ licznym modyfikacjom, zachował większość ze swo-
jej pierwotnej wizji. Żyjemy pod wpływem XVII-wiecznego modelu
świata maszyn stworzonego przez Isaaca Newtona. W następnym roz-
dziale szczegółowo przyjrzymy się temu modelowi. Najprawdopo-
dobniej nie znalazłaby się jedna osoba na sto, która potrafiłaby jasno
wytłumaczyć zawiłości Newtonowskiej mechaniki. A jednak pozostaje-
my w jej cieniu i wpływa ona na wszystko, co robimy.

Nadszedł czas nowego obrazu świata, który zastąpi świat maszyn
i stworzy nowe ramy dla historii. To właśnie Prawo Entropii będzie
kształtować kolejny rozdział historii. Albert Einstein powiedział o nim,
że jest nadrzędnym prawem wszystkich nauk. Sir Arthur Eddington
nazwał je naczelnym metafizycznym prawem całego wszechświata.

Prawo Entropii to drugie prawo termodynamiki. Pierwsze prawo
głosi, że ilość masy-energii wszechświata jest stała i że nie można jej ani
stworzyć, ani zniszczyć. Można zmienić jej formę, ale nigdy samą esen-
cję. Drugie prawo, Prawo Entropii, mówi, że masa-energia mogą być
przemienione tylko w jednym kierunku, to znaczy tylko ze stanu uży-
tecznego w bezużyteczny, z dostępnego w niedostępny, z uporządkowa-
nego w nieuporządkowany. Prawo to pokazuje, że wszystko we wszech-
świecie miało swój początek w jakiejś konkretnej strukturze i wartości
i nieuchronnie zmierza w kierunku chaosu i rozpadu. Entropia jest miarą
tego, w jakim stopniu użyteczna energia, w jakimkolwiek podsystemie
we wszechświecie, zmienia się w formę bezużyteczną. Według Prawa
Entropii gdziekolwiek na ziemi lub we wszechświecie tworzona zostaje
namiastka ładu, dokonuje się to kosztem powiększenia nieładu w ota-
czającym środowisku naturalnym. (Prawo Entropii zostanie szczegóło-
wo omówione w części drugiej).

Na początek poczynimy kilka obserwacji, które czytelnik będzie musiał
przyjąć na wiarę, przynajmniej do czasu kiedy dokonamy dokładnej
autopsji panującego światopoglądu i odkryjemy ukryte prawdy nowego
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entropowego wzorca. Prawo Entropii obala pojęcie historii jako postę-
pu. Prawo Entropii obala teorię, że nauka i technika tworzą coraz bar-
dziej uporządkowany świat. W rzeczywistości Prawo Entropii przeobra-
ża współczesny światopogląd z taką samą siłą przekonywania, z jaką
zrobił to Newtonowski świat maszyn zastępując średniowieczny świato-
pogląd chrześcijański.

Krok po kroku Prawo Entropii pomoże nam zrozumieć, dlaczego
istniejący porządek świata zmierza ku końcowi. Nasze pokolenie, żyjące
pomiędzy starym paradygmatem, na którym się wychowaliśmy, i no-
wym, dopiero co wyłaniającym się paradygmatem entropowym, będzie
ogarniało zdumienie: jak to się stało, że tak długo wierzyliśmy w zasady
i aksjomaty, które w tak oczywisty sposób są po prostu fałszywe? Powoli
zaczniemy akceptować nowy wzorzec – nie zdoławszy uniknąć potknięć,
frustracji i poruszania się po omacku jak turyści w obcym kraju. Ponie-
waż nie będziemy umieli całkowicie porzucić starego widzenia świata,
nowy wzorzec będzie dla nas językiem obcym. Nigdy nie opanujemy go
perfekcyjnie i nie zawsze będziemy wiedzieli, jak go używać w codzien-
nym życiu. Dla pokolenia naszych wnuków entropowe widzenie świata
stanie się drugą naturą. Będą po prostu żyli zgodnie z jego nauką, nie-
świadomi jego istnienia, tak jak przez długie wieki minione pokolenia
nie były świadome władzy, jaką mechanika Newtona miała w ich co-
dziennym życiu.

Już teraz naukowcy na całym świecie pracują nad zarysem nowego
entropowego wzorca. W ciągu najbliższych lat każda dziedzina akademic-
ka zostanie zreformowana przez nową, entropową koncepcję. Pojawią się
próby zaszczepienia Prawa Entropii do istniejącej wizji świata, próby,
które ostatecznie skazane zostaną na niepowodzenie. Politycy będą pod-
kreślali jego wagę, poruszając kwestie od gospodarki energią po rozbro-
jenie. Interpretując Biblię, teologowie będą brali pod uwagę istnienie
entropii. Inżynierowie będą opracowywać nowe sposoby rozwiązywania
problemów, wychodząc z błędnego założenia, że wszystko można sprowa-
dzić do liczb i równań. Ekonomiści z zapałem zabiorą się do przeróbek
klasycznej teorii ekonomii tak, aby dostosować ją do naczelnych prawd
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drugiego prawa. Psychologowie i socjologowie na nowo zajmą się bada-
niem ludzkiej natury, tym razem z uwzględnieniem drugiego prawa.
Te oraz liczne inne zmiany dokonają się w ciągu następnych kilku
lat. W przyszłości zmieni się tak wiele, że po świecie, który dzisiaj nosimy
w sobie, pozostanie tylko mgliste wspomnienie.

Znajdą się także tacy, którzy uparcie nie będą chcieli przyjąć do
wiadomości, że Prawo Entropii ma wpływ na wszystkie fizyczne zjawiska
zachodzące na naszym świecie. Będą bronić stanowiska, że proces en-
tropii istnieje tylko w wybranych kwestiach, a wszelkie próby odnosze-
nia go do społeczeństwa to jedynie zwykła metafora. Ale prawdą jest, że
prawa termodynamiki stanowią ramy dla całej fizycznej działalności
naszego świata. Mówiąc słowami laureata Nagrody Nobla chemika Fre-
dericka Soddy’ego, prawa termodynamiki „w ostateczności kontrolują
wzlot i upadek systemów politycznych, wolność lub poddaństwo naro-
dów, kontakty w handlu i przemyśle, pochodzenie bogactwa i biedy oraz
ogólny fizyczny dobrobyt rodzaju ludzkiego”. Każdy przejaw ludzkiej
aktywności jest całkowicie podporządkowany żelaznym zasadom wyra-
żonym w pierwszym i drugim prawie termodynamiki.

Należy podkreślić, że Prawo Entropii odnosi się tylko do świata fi-
zycznego, gdzie wszystko podlega skończoności i gdzie wszystkie żyjące
organizmy przechodzą pewne etapy i ostatecznie przestają istnieć.
Prawo to rządzi horyzontalnym światem czasu i przestrzeni. Nie ma
jednak nic do powiedzenia w pionowym świecie duchowej transcenden-
cji. Płaszczyzna duchowa jest całkowicie niezależna od żelaznych reguł
Prawa Entropii. Świat duchowy obejmuje wymiar pozamaterialny,
w którym nie istnieją żadne z góry ustalone granice i limity. Związek
świata fizycznego z duchowym to związek cząstki z większą, całkowicie
nieskrępowaną całością. Podczas gdy Prawo Entropii rządzi światem
czasu, przestrzeni i materii, samo jest z kolei poddane odwiecznej du-
chowej mocy, która je stworzyła.

Sposób, w jaki dana cywilizacja organizuje swoją duchową rzeczywi-
stość, oraz waga, jaką przywiązuje do sfery materialnej swojego istnie-
nia, decyduje o okolicznościach duchowego oświecenia. Im bardziej dany
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światopogląd podporządkowany jest dążeniom materialistycznym, tym
mniej jest otwarty na ludzkie poszukiwania duchowej transcendencji.
Z kolei im mniej dana cywilizacja przywiązuje wagę do sfery material-
nej, tym łatwiej jej społeczność przekracza ograniczenia materialnej płasz-
czyzny i zespala się w jedno z duchową esencją, która ją otacza.

Tak więc prawa termodynamiki rządzą światem fizycznym. Sposób,
w jaki ludzkość wchodzi we wzajemny związek z tymi prawami, ustana-
wiając ramy dla swojej fizycznej egzystencji, ma zasadniczy wpływ na to,
czy duchowa podróż ludzkości będzie kontynuowana. Gruntowne
poznanie działania Prawa Entropii jest zasadniczą kwestią dla zrozu-
mienia fizycznego kontekstu, od którego wszystkie duchowe poszukiwa-
nia muszą wziąć swój początek.

Historycy i antropologowie od dawna zastanawiają się, dlaczego dany
światopogląd pojawia się akurat w tym szczególnym czasie i miejscu
historii. Niniejsza praca spróbuje dać odpowiedź na to pytanie, wykazu-
jąc, że warunki energetyczne środowiska naturalnego zakreślają ramy
pojawiającego się światopoglądu. Ale zanim do tego przystąpimy, waż-
ne jest, abyśmy na chwilę spojrzeli w przeszłość i na to, jak nasza percep-
cja rzeczywistości kształtowała się na przestrzeni dziejów.
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Uważa się na ogół, że Platon, Arystoteles i inni filozofowie greccy
nie byli głupcami. W takim razie jak wytłumaczyć fakt, że po-

strzegali historię w sposób dokładnie przeciwny do naszego? Według
Greków historia to proces stopniowej i ciągłej degradacji. Horacy, z po-
chodzenia Rzymianin, medytował nad stwierdzeniem, że „czas obniża
wartość świata”1. Horacy nie wiedział o istnieniu drugiego prawa termo-
dynamiki, ale w tych słowach zawarł całą esencję Prawa Entropii (więcej
na ten temat w części drugiej). W mitologii greckiej historia przedstawio-
na jest jako proces składający się z pięciu etapów, z których każdy kolejny
cechuje większy rozpad i surowość warunków życia w stosunku do etapu
poprzedniego. Grecki historyk Hezjod nadaje tym pięciu etapom nazwy
wieku złotego, srebrnego, mosiężnego, heroicznego i żelaznego. Wiek
złoty był samym szczęściem: to okres dobrobytu i spełnienia.

Na początku złota rasa śmiertelnych ludzi została stworzona przez nie-
śmiertelnych mieszkańców Olimpu... Żyli jak bogowie o sercach wolnych
od troski, nie doświadczając trudu i niedoli. Żałosny wiek starczy nie był
ich udziałem, tak samo silni w dłoniach i stopach, radowali się, ucztując
z dala od wszelkiego zła. Kiedy umierali, w spokoju oddawali się w objęcia
snu. Wszystkie dobra należały do nich, żniwne ziarno wydobywało się
z żyznej ziemi samo przez się – w obfitości i hojną ręką – a oni żyli w pokoju
i dostatku, radując się obfitością wszelkich dóbr ziemi

2
.
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Złoty wiek Hezjoda niewątpliwie potraktowany by został jak bajka
dla dzieci przez kogoś takiego jak Thomas Hobbes. Scharakteryzował
on początkowe stadium ludzkości żyjącej w zgodzie z rytmem natury
jako „samotne, nędzne, obskurne, prostackie i krótkie przedsięwzię-
cie”. Jednakże dzisiejsi antropologowie bardziej byliby skłonni się zgo-
dzić z interpretacją Hezjoda. Badania przeprowadzone nad kilkoma
nadal żyjącymi społecznościami myśliwych zbieraczy potwierdzają więk-
szość opisu Hezjoda. Wyniki szczegółowych badań afrykańskich Busz-
menów i innych grup myśliwych zbieraczy to duża niespodzianka dla
tych, którzy uważają, że historia ludzkości jest postępowym procesem,
który zaczął się od wielkiego trudu i pracy ludów pierwotnych, by dopro-
wadzić do wygodnego i luksusowego stylu życia XX-wiecznej Ameryki.

My współcześni szczycimy się, że musimy pracować tylko 40 godzin
tygodniowo i że mamy dwa lub więcej tygodni wakacji rocznie. Więk-
szość społeczeństw myśliwych zbieraczy uważałaby takie warunki życia
za nie do zniesienia. Okazuje się, że współcześni myśliwi zbieracze pra-
cują nie więcej niż dwanaście do dwudziestu godzin tygodniowo i przez
całe tygodnie i miesiące w roku nie pracują wcale. W zamian ich czas
wypełniony jest wypoczynkiem, na który składają się gry i zabawy, wy-
darzenia sportowe, sztuka, muzyka, taniec, świętowanie i wzajemne od-
wiedziny. Wbrew powszechnej opinii studia nad kilkoma pozostałymi
społecznościami myśliwych zbieraczy wykazały, że niektórzy z tych ludzi
należą do najzdrowszych na świecie. Odżywiają się zdrowo, a wielu – jak
na przykład afrykańscy Buszmeni – dożywa późnej sześćdziesiątki bez
pomocy współczesnej medycyny. Wiele społeczeństw myśliwych zbiera-
czy kładzie duży nacisk na dzielenie się i współpracę i prawie nie wyka-
zuje skłonności do agresji skierowanej przeciwko swoim współbraciom
lub członkom innych grup.

Według Hezjoda złoty wiek skończył się nagle, kiedy Pandora otwo-
rzyła puszkę, w której mieściło się całe zło świata. Od tamtej pory każdy
kolejny wiek był bardziej surowy i wymagający od poprzedniego. We-
dług mitologii greckiej ostatni okres to wiek żelaza. Oto, co mówi
Hezjod w VIII wieku przed Chrystusem:
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Przy końcu dni nastaje rasa żelaza. Za dnia nie spoczną od trudu
i smutku, a w nocy od ręki złoczyńcy. Ojciec nie będzie w zgodzie ze swoimi
dziećmi, ani dzieci z ojcem, ani gość z przyjmującym go gospodarzem, ani
przyjaciele z przyjaciółmi... Rodzice szybko wejdą w wiek starczy, szybko też
stracą godność i poszanowanie... Człowiek prawy czy dobry, czy ten, który
dotrzymuje przyrzeczeń, nie znajdą uznania, gdyż bardziej będą szanować
butę złoczyńcy i pyszałka. Racja spocznie w rękach mocarza, a prawdy nie
będzie już wcale

3
.

Grecy wierzyli, że chociaż świat został stworzony przez bóstwo i był
tym samym doskonały, to nie był nieśmiertelny. Świat nosił w sobie
ziarno rozkładu. Historia jest więc procesem przechodzenia od pierwot-
nego stanu doskonałości złotego wieku do kolejnych wieków, w których
postępuje nieunikniony proces rozpadu. Kiedy ostatecznie wszechświat
zbliża się do całkowitego chaosu, następuje ponowna interwencja
Bóstwa i przywrócenie pierwotnego porządku. I cały proces zaczyna
się od nowa. Historia więc to nie ciągły postęp zmierzający do dosko-
nałości, lecz stale powracające cykle przechodzenia od porządku do
chaosu.

Interpretowanie historii jako cyklicznego procesu rozpadu ogromnie
wpłynęło na grecką koncepcję funkcjonowania społeczeństwa. Platon
i Arystoteles wierzyli, że najlepszy porządek społeczny to taki, który
zakłada jak najmniej zmian. W ich światopoglądzie nie było miejsca na
koncepcję nieustannej zmiany i rozwoju. Przecież rozwój nie oznaczał
większej wartości i uporządkowania. Wręcz przeciwnie, jeśli historia to
bezustanne naruszanie stanu pierwotnej doskonałości i zużywanie ogra-
niczonych i skazanych na wyczerpanie dóbr, wtedy stan idealny to taki,
który na tyle na ile to jest możliwe, spowalnia proces rozpadu. Grecy
kojarzyli większe zmiany i rozwój z większym rozpadem i chaosem. Tak
więc celem ich życia było przekazanie kolejnym pokoleniom świata,
który w miarę możliwości byłby nieskażony „zmianą”.
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Niech czytelnik spróbuje sobie wyobrazić podróż w czasie. Przy-
puśćmy, że stajemy oko w oko ze średniowiecznym chłopem pań-

szczyźnianym. Ostatecznie XIII wiek to wcale nie tak dawno temu. Tylko
czterdzieści pokoleń dzieli nas od ery feudalnej. W Anglii działał już
i kształcił studentów Uniwersytet w Cambridge i posługiwano się już
pewną, dość jednak dla nas niezrozumiałą, formą języka angielskiego.
Ale nawet gdyby nie istniała żadna bariera językowa, zarówno człowiek
współczesny, jak i chłop pańszczyźniany nie mieliby sobie nic do powie-
dzenia, poza krótką wymianą zdań na temat pogody. Ten brak płasz-
czyzny porozumienia wynikałby właśnie z różnic w światopoglądzie.
Współczesnego człowieka interesowałyby na przykład cele życiowe owego
chłopa, albo to jaki wkład chciałby wnieść w rozwój świata czy też w jaki
sposób zamierza polepszyć warunki życia. Jaką spuściznę będzie chciał
zostawić swoim dzieciom oraz jakie są jego poglądy na szczęście i udane
życie? Prawdopodobnie byłby także zainteresowany kwestiami psycho-
logicznymi związanymi z cechami osobowości i z tożsamością.

Niestety, prawdopodobnie nie uzyskałby żadnej odpowiedzi. W isto-
cie, jeśli zamiast odpowiedzi chłop zamarłby w szczerym zdumieniu, nie
oznaczałoby to, że słowa zupełnie do niego nie trafiają lub że jego umysł
nie jest dość rozwinięty. Po prostu poglądy tego człowieka na temat
życia, historii i rzeczywistości były zupełnie inne od poglądów człowieka
współczesnego.
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Chrześcijański pogląd na historię, który dominował w Europie za-
chodniej przez całe średniowiecze, traktował życie ziemskie jedynie jako
przygotowanie do następnego. Światopogląd ten odrzucał grecką kon-
cepcję cykli, ale utrzymywał pogląd traktujący historię jako proces roz-
padu. Według chrześcijańskiej teologii historia ma wyraźny początek,
środek i koniec, w formie stworzenia, zbawienia i Sądu Ostatecznego.
Chociaż ludzkie życie ma charakter linearny, a nie cykliczny, nie zmie-
rza ono do jakiegoś doskonałego stanu. Przeciwnie, historia postrzega-
na jest jako ciągła walka, w której siły zła bezustannie rozsiewają chaos
i zniszczenie w ziemskim świecie.

Co równie istotne, doktryna mówiąca o grzechu pierworodnym wyklu-
czała polepszenie ludzkiego życia. A pogląd, że ludzie mogą zmieniać hi-
storię, byłby nie do zaakceptowania. W końcu dla średniowiecznego umy-
słu świat miał ściśle uporządkowaną strukturę, w której Bóg kontrolował
każde nawet najmniejsze zdarzenie. Chrześcijański Bóg był Bogiem osobo-
wym, obecnym w każdym aspekcie życia. W każdym działaniu i niedziała-
niu wyrażała się wola boża. To Bóg tworzył historię, a nie ludzie.

W średniowiecznym światopoglądzie chrześcijańskim nie było miej-
sca na żadne osobiste cele i pragnienia. Liczyły się tylko polecenia bo-
skie, do których należało się stosować. Historyk John Randall wskazuje
na fakt, że dla średniowiecznego chrześcijanina „wszystko musi mieć
znaczenie, ale nie samo dla siebie, lecz dla ludzkiego pielgrzymowania”.
Cel każdego działania, każdego pojawiającego się zdarzenia był niero-
zerwalnie związany z „celem, jakiemu służył w boskim planie”4.

Chrześcijański światopogląd zawierał jednolity i wszechobejmujący
obraz historii. W tej wielkiej teologicznej syntezie nie było miejsca dla
poczucia indywidualności. To właśnie obowiązki i powinności, a nie wol-
ność i prawa, cementowały i ujednolicały historyczne ramy średniowiecz-
nego życia. Podobnie jak u Greków, średniowieczna koncepcja historii
nie była koncepcją rozwoju i zysków materialnych. Celem człowieka nie
było „zdobywanie rzeczy”, lecz zbawienie. Społeczeństwo uważano za
organiczną całość. Był to kierowany przez Boga moralny organizm,
w którym każda jednostka miała swoje miejsce i spełniała swoją rolę.
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Nie sposób obliczyć, ilu na przestrzeni dziejów profesorów stało za
katedrą i ilu studentów uczestniczyło we wszystkich wykładach,

ale tylko niewielka liczba tych wykładów przeszła do historii. Jacques
Turgot, nauczyciel historii na Sorbonie, jest jednym z tych, którzy należą
do elitarnego klubu wybrańców. W 1750 roku wszedł do sali wykładowej
w Paryżu, wyciągnął notatki i rozpoczął dwuczęściowy wykład po łacinie
na temat nowej koncepcji historii świata. Turgot zaatakował poglądy
Platona, Arystotelesa, świętego Pawła, świętego Augustyna i wszystkich
innych wielkich antycznego i średniowiecznego świata. Z chwilą zakoń-
czenia wykładu i schowania notatek do teczki Turgot zmienił całą
konstrukcję historii świata. Jego wykłady, jak stwierdził Frank Manuel
„ukształtowały nową koncepcję historii świata od najodleglejszych cza-
sów antycznych do chwili obecnej i zawierały pierwszy w czasach nowo-
żytnych znaczący obraz idei postępu”5.

Turgot odrzucił zarówno koncepcję cyklicznej natury historii, jak i jej
stopniowej degradacji. Zaciekle bronił teorii, że historia przebiega
w sposób linearny i że każdy kolejny etap w historii cechuje większy
postęp. Turgot twierdził, że historia ma charakter kumulacyjny i progre-
sywny. W przeciwieństwie do filozofów greckich i teologów Kościoła
rzymskiego, którzy cenili stałość, wychwalał cnotę bezustannej zmiany
i ruchu. Turgot skłonny był przyznać, że postęp jest zjawiskiem niesta-
łym i może od czasu do czasu utknąć w miejscu lub nawet cofnąć się
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o kilka kroków, lecz uparcie bronił stanowiska, że historia to ogólny
rozwój w kierunku doskonalenia życia tu na ziemi. Śmiałe myśli!
Ale najwyraźniej świat był na nie przygotowany, skoro Turgot nie
stracił posady ani nie został potępiony przez duchowne autorytety.
W umyśle Europy w czasie pomiędzy zbudowaniem gigantycznej ka-
tedry w Chartres w XIII wieku a tym dość znaczącym wykładem
z 1750 roku zaszła radykalna zmiana. Zmianą tą było pojawienie się
nowożytnego światopoglądu. Historia jego rozwoju i dojrzewania to
historia świata, który wspólnie dziedziczymy.

Chociaż rzadko jesteśmy tego świadomi, bardzo duża część tego jak
myślimy, działamy i czujemy, prowadzi po śladach do cienkich nitek,
z których utkany został historyczny paradygmat, przybierając swój kształt
i formę podczas wieków przejściowych. I jak na ironię, dopiero teraz,
kiedy tkanina zaczyna się pruć, możliwy jest prawdziwy ogląd materiału,
z którego został zrobiony nasz świat współczesny.
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Era nowożytna to era maszyn. Precyzja, szybkość i dokładność to
jej naczelne wartości. Bez przerwy zadajemy pytania: „Ile czasu ci

to zajęło?”, „Jak szybko można to zrobić?”. Największym komplemen-
tem, jakim możemy obdarzyć jakieś urządzenie, jest stwierdzenie, że
zostało ono tak dobrze skonstruowane, przemyślane czy zaplanowane,
że dosłownie napędza się samo. Kochamy dotykać metaliczne wykoń-
czenia, lubimy stal, aluminium i chrom. I nie ma chyba nic, co dawałoby
nam więcej estetycznej przyjemności niż włączenie silnika czy naciśnię-
cie przycisku. Nasz świat to świat bloków, dźwigni i kół zębatych. Kon-
trolujemy nasze codzienne życie za pomocą maszyny – zegarka. Komu-
nikujemy się za pomocą maszyny – telefonu. Uczymy się za pomo-
cą maszyn – kalkulatora, komputera, telewizora. Podróżujemy za pomocą
maszyny – samochodu, pociągu, samolotu. A nawet widzimy za po-
mocą maszyny – światła elektrycznego. Nasz styl życia i nasz światopogląd
sprowadza się do maszyny. Wszechświat jest dla nas wielką maszyną wieki
temu puszczoną w ruch przez naczelnego technika – Boga. Świat został
tak doskonale skonstruowany, że nieprzerwanie napędza się sam z prze-
widywalnością, którą można obliczyć do n-tego stopnia.

Upajamy się precyzją, jaką widzimy we wszechświecie, i próbujemy
skopiować jego doskonałość tu na ziemi. Historia to dla nas ciągłe
wtajemniczanie w arkana techniki, a ziemia to olbrzymi magazyn części,
które wystarczy połączyć w jeden funkcjonujący system. Nasza działal-



30 1. Œwiatopogl¹dy

ność nie ma końca. Stale pojawiają się nowe projekty i wyzwania,
a jedne i drugie wymagają ciągłych poprawek i przeróbek części składo-
wych i wydłużania się procesów technologicznych. Tak więc postęp jest
ciągłym udoskonalaniem maszyny. Polega na ustawicznym wiązaniu
luźnych końców, eliminacji usterek i rozszerzaniu działania maszyny na
każdą sferę życia. I to właśnie stanowi historyczny paradygmat naszych
czasów. Żyjemy według tego, co nakazuje nam maszyna i chociaż na
ogół potrafimy przyznać, że ma ona duże znaczenie we wszystkim, co
robimy, to jednak rzadko dostrzegamy, jak głęboko przeniknęła naszą
istotę.

Maszyna tak silnie ugruntowała się w naszym życiu, że trudno okreś-
lić, gdzie jest jej koniec, a gdzie początek. Nawet słowa, które wychodzą
z naszych ust, nie są już naszymi słowami, lecz przynależą do maszyny.
„Odmierzamy” nasze stosunki z innymi ludźmi ich stopniem „zsynchro-
nizowania”. Nasze uczucia zredukowane zostały do dobrych lub złych
„wibracji”. Często aby zainicjować jakąś aktywność, musimy się wpierw
„rozruszać”. W pracy staramy się uniknąć „tarcia” i próbujemy się
„dostroić”. Myślimy o życiu innych ludzi, że albo „posuwa się gładko”,
albo „rozpada się na kawałki”. W tym drugim przypadku możemy ocze-
kiwać albo „zebrania do kupy”, albo „ułożenia od nowa”.


