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Przy tej całej polaryzacji politycznej, z jaka ̨ mamy dzisiaj do czynie-
nia, cały czas krec̨e ̨ troche ̨ pizde ̨ z lewicy (podobno skrajnej, bo lewac-
kiej), że nie może zdobyć sie ̨ na jedyny ruch, który dyktuja ̨ logika i in-
stynkt samozachowawczy, czyli kontratak, który wdeptałby szyk prze-
ciwnika w błoto.

Anarchizm rozwinał̨ sie ̨ na fali bezpośredniej akcji zbrojnej (tak, byli też
pacyfiści, ale zawsze stanowili mniejszość), czyli na tym co dzisiaj mogliby-
śmy rozkosznie nazwać terroryzmem. XIX-wieczni anarchiści niszczyli stary
ład… bo nie mieli wyboru, ale także dlatego, że dawało im to impet potrzeb-
ny do budowania nowej, lepszej przyszłości (przynajmniej tak myślało na
poczat̨ku sporo z nich).

Agresja jest naturalnym zachowaniem czy też reakcja ̨ człowieka (nie po-
wiem charakterystyka,̨ cecha,̨ czy cześ̨cia ̨natury, bo nie chce ̨żeby zostało to
potraktowane jako nurkowanie w metafizyke)̨.

Człowiek reaguje agresja ̨ na serie ̨ bodźców takich jak:
a.) zagrożenie własnego życia ze strony innych ludzi

>b.) zagrożenie własnego życia ze strony zwierzat̨
c.) zagrożenie życia własnej rodziny ze strony ludzi
d.) zagrożenie życia własnej rodziny ze strony zwierzat̨
e.) zagrożenie dla swojego źródła pożywienia lub utrzymania
f.) zagrożenie dla swojego indywidualnego statusu

Ale człowiek reaguje także na zagrożenie dla swojej grupy krewniaczej
(czyli rozszerzonej rodziny), etnicznej lub etniczno-jez̨ykowej, co ma swoje
niebezpieczne strony, gdyż oznacza to bycie wyczulonym na wiele zagrożeń,
z których duża cześ̨ć to fantazmaty, bo instynkt, maksymalnie wyostrzony,
zaczyna je sam tworzyć.

Ludziemyślac̨y dobrze wiedza,̨ że znacznawiek̨szość haseł, sloganów, pro-
gramów, argumentów i przemówień motywacyjnych lewicy, prawicy, tcha-
wicy i innej icy towoda namłyn, spektakl dla idiotów. Lud od zawsze domaga
sie ̨ przecież chleba i igrzysk, a kto go dostarcza ten wygrywa wybory. Heu-
rystyka? Nie sondze.

W jednymzwywiadówprzeczytałemostatnio, że “naródmusi być z czegoś
dumny”, czyli że nie można budować narodu bez wskazania jego dumy, któ-
ra jest wartościa ̨ przejrzysta,̨ instynktownie zrozumiała,̨ zarówno dla meż̨-
czyzn jak i kobiet (demografia gra tu spora ̨ role)̨ a do tego wartościa ̨ rzeczy-
wiście pożad̨ana.̨ Czemu? Pozwala bowiem na psychologiczna ̨rekompensate ̨
za serie ̨ osobistych braków, jak np. brak inteligencji.
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Co by tu zreszta ̨ dużo mówić. Dla dumy tworzono idealnie działajac̨e sys-
temy zbiorowej gratyfikacji, których autorów nie znamy, bo sieg̨aja ̨ 50 tys.
lat wstecz albo jeszcze dalej. Ludzie sa ̨zreszta ̨ troche ̨ jak mrówki, krokodyle
albo małpy. Z szympansem bonobo łac̨zy nas przecież 98,6% naszego DNA,
co dla lubiac̨ych przysłowia oznacza że niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Wiele małp – jak jesteśmy tego dzisiaj dobrze świadomi – używa narzed̨zi.
Niektóre buduja ̨ sobie nawet domki na drzewach i sa ̨w stanie komunikować
niezwykle duży zasieg̨ emocji, zarównowerbalnie jak i niewerbalnie. Innymi
słowy, inteligentne z nich sukinsyny. Ale osobiście uderza mnie inne znacza-̨
ce podobieństwo do gatunku ludzkiego – zarówno ludzie, jak i małpy, bardzo
lubia ̨ obrzucać sie ̨ gównem.

Czy jest to zarzut? Bardziej ciekawostka, bo w słowiańskiej kulturze – że-
by pozostać w swojskim kreg̨u disco polo – kał, łajno czy po prostu gówno
od wieków odgrywało zasadnicza,̨ kluczowa ̨wrec̨z role.̨ Od XIX w. wiemy do-
skonale dziek̨i badaniom etnograficznym, że wielu chorych lub opet̨anych
okadzano świńskim, psim lub kurzym gównem.

Logika tego rytuału była dość prosta i nawet dzisiaj pozostaje intuicyjnie
zrozumiała. Zły duch, nocnica, zmora, choroba (czes̨to interpretowana jako
płaz lub gad, który zagnieździł sie ̨w środku ciała) czy jakiś tam purtk, nie da-
dza ̨rady wytrzymać zapachu, wiec̨ musza ̨szybko spierdolić. Jeśli dokonamy
przeskoku czasowo-semantycznego, prowadzi nas to do wniosku, że ta sama
zasada obowiaz̨uje dzisiaj w debacie publicznej i nie mówie ̨ tylko o Polsce.

Generalna zasada jest taka, że oponenta lub wroga należy przede wszyst-
kim obrzucić gównem, ponieważ wtedy nikt sie ̨ do niego nie bed̨zie zbliżał.
Dodatkowo, pojawia sie ̨ wtedy szansa, że naznaczony usunie sie ̨ w cień, bo
nikt nie chce być przecież publicznym pośmiewiskiem, rajt?

Zaspokaja to również pragnienie plebsu na prosta ̨ rozrywke,̨ które ugasić
jest bardzo trudno, wiec̨ organizuje sie ̨ raz na jakiś czas taka,̨ która pozwala
sie ̨ porzygać z nienawiści, a przy okazji pek̨ać z dumy ze swoich panów i
dumnie prezentować swoje pośladki czyli symbol poddaństwa (inna małpia
cecha). Ach, pan dobrodziej prawdziwa ̨ radość nam czyni!

A to prowadzi nas w prostej linii do faszyzmu, któryWilhelmReich nazwał
zrzeczeniem sie ̨ wszelkiej osobistej odpowiedzialności, wyzbyciem sie ̨ indy-
widualnej tożsamości na rzecz, powiedzmy sobie szczerze, jedności z motło-
chem, czyli kondycji tożsamej w moich oczach ze zwykłym poddaństwem,
które niepokojac̨o graniczy z niewolnictwem.

Rzymianie, lud tak samo okrutny co cywilizowany, mieli sporo niewolni-
ków. Cała gospodarka rzymska na przełomie tysiac̨leci opierała sie ̨na tej po-
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zbawionej wolności i statusu masie. W Rzymie niewolnictwo urosło w pew-
nym momencie do takiej skali, że senat debatował nawet, czy własności tej
nie oznaczyć specjalnymi opaskami… ale pomysł ten z oczywistych wzgle-̨
dów szybko porzucono.

Bez szczególnego zaskoczenia, także chrześcijaństwo w I-III w. było
przede wszystkim ruchem niewolniczym, o co już w starożytności oskarżał
profetów i agitatorów młodej religii Celsus z Aleksandrii, wskazujac̨ że
nawracaja ̨ oni tylko niewykształconych głupków, a ten sam argument
przypomnieć miał wiele wieków później Nietzsche.

Nie ulega jednak żadnej wat̨pliwości, że to właśnie dziek̨i liczbie wiernych
chrześcijaństwo znalazło sie ̨w pewnymmomencie wszed̨zie, przenikajac̨ po-
woli dowyższych sfer poprzez pałacowe komnaty, aż chrześcijanka ̨nie zosta-
łamatka KonstantynaWielkiego, beatyfikowana ostatecznie jako Św. Helena.
Reszta, jak mówi stare porzekadło, jest historia…̨ opowiadana ̨ na dwadzie-
ścia różnych sposobów, zależnie od sympatii politycznych czy religijnych
(popieram oczywiście prawo każdego do własnej historii).

Synteza? Logika każe połac̨zyć ze soba ̨dwie rzeczy: chrześcijaństwo i kul-
ture ̨ niewolnicza ̨ (tradycyjna kultura chłopska oraz kultura proletariatu sa ̨
tak naprawde ̨ jej nosicielami), gdyż maja ̨ ze soba ̨ naprawde ̨ dużo wspólne-
go. Obydwie – w trakcie szalejac̨ego kryzysu gospodarczego dwudziestolecia
mied̨zywojennego – stworzyły znana ̨ hybryde:̨ faszyzm. Te ̨ sama,̨ co warto
przypomnieć, która ̨ zwalczał w swoich pismach Nietzsche jako zwykły beł-
kot.

Faszyzm, tam samo jak socjalizm i o dziwo także anarchizm, był na sa-
mym poczat̨ku ruchem rewolucyjnym, ale w przeciwieństwie do tego ostat-
niego i podobnie jak ten drugi, zmierza on zasadniczo (tak, nawet dzisiaj) do
przywrócenia systemu kastowo-niewolniczego. Jeśli kogoś zawodzi pamieć̨,
radze ̨sobie odświeżyć, comiało sie ̨stać ze wszystkimi Słowianami po zamor-
dowaniu Żydów i zakończeniu zmagań wojennych przez III Rzesze.̨

Jak pisał Orwell: Hitler, ponieważ jego własny umysł jest całkowicie pozbawiony
radości, co napełnia go niezwykła ̨ siła,̨ wie że istoty ludzkie chca ̨ czegoś wiec̨ej, niż
tylko komfortu, bezpieczeństwa, krótkiego dnia pracy, higieny, antykoncepcji i ogól-
nie zdrowego rozsad̨ku; chca ̨ także od czasu do czasu walki, samo poświec̨enia, nie
mówiac̨ o beb̨nach, flagach i paradach lojalności.

Ale faszyści doskonale rozumieja,̨ że ideał zostaje zrealizowany dopiero
wtedy, gdy cały lud prawdziwiemiłuje, wielbi, popiera wodza i partie.̨ Ponad-
to, lud w emocjonalnej gorac̨zce nie protestuje, gdy nakłada mu sie ̨ kajdany.
Zanim zrozumie jak kochać, należy go jednak nauczyć posłuszeństwa, poka-
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zać dobro i zło, wskazać zdrajców, wrogów, heretyków i winnych a potem
dać do rek̨i pały, żeby zrobił z nimi porzad̨ek. Wmyśl bowiem starego porze-
kadła: system doskonały to taki, którego istnienia nawet sie ̨ nie domyślamy.

Istota ludzka wcale nie jest skomplikowana – niektóre jednostki sa,̨ ale
dokonujemy błed̨u logicznego przypisujac̨ skomplikowanie każdej jednostce
– przychodzi człowiek w białym fartuchu, jak w eksperymencie Milgrama, i
każe naciskać przyciski aż pacjent wyzionie ducha. A jest to możliwe tylko
dlatego, że człowiek potrafi sie ̨ wyzbyć indywidualnej odpowiedzialności i
oddać ja ̨ na żer grupie, czyli stać sie ̨ zakładnikiem zbiorowości.

Można tu dalej grać metaforami i wskazać na podobieństwo poddanego
czy niewolnika do zombie – w takim sensie jest on faktycznie interpretowa-
ny na Haiti. Czy ktoś wahałby sie ̨ zabić zombiaka, któremu wat̨roba wylewa
sie ̨ na lewo i prawo w supermarkecie po godzinach? Nie sondze. Nie jest to
też wyjat̨kowo trudne, jeśli wiemy, jakiej broni użyć. Zombiak jest bardzo
powolny i ginie, gdy odstrzelimy mu głowe,̨ ale głównym problemem jest to,
że zawsze trzyma sie ̨w kupie.

Tym samym kończe ̨ ten wywód tematem dehumanizacji, kolejnej małpio-
ludzkiej socjotechniki, która pomogła Rzymianom, chrześcijanom a także fa-
szystom. Kluczem do zmotywowania sie ̨ przeciwko wrogowi jest bowiem je-
go odczłowieczenie, przedstawienie jako zwierze ̨ lub demona. Jebać giejów,
tych kundli. Rysiu, masz tu bejzbola, przypierdol temu z różowa ̨grzywka.̨ Za Matkę
Boska ̨ i Św. Jerzego! A kochajac̨y wodza i partie ̨ Rysiu przecież zawsze robi to
co mu każa.̨
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