
Pora żyć?

Ludzie nauki nie tylko zmuszeni będą mierzyć się z naukami o człowieku, lecz także – i
jest to kwestia o wiele trudniejsza – przekonać świat, aby wysłuchał tego, co mają do
powiedzenia na temat swoich odkryć. Jeśli zawiodą w tym trudnym przedsięwzięciu,

człowieka zniszczy jego połowiczna zmyślność. ~ Bertrand Russell 

Myślałem.  Nietrudno  sobie  wyobrazić,  że  z  tego  egocentrycznego  procesu  nic  dobrego
wyniknąć nie może.

Bertrand  Russell  najwyraźniej  trafnie  prognozował  ponad  60  lat  temu:  ludzie  nauki
zawiedli. Homo callidus – przebiegła małpa, jak nazywam nasz gatunek – poniosła klęskę
wskutek swojej  połowicznej  zmyślności.  Jesteśmy skończeni;  koniec nadejdzie  znacznie
wcześniej, niż większość ludzi potrafi to sobie wyobrazić. 

Dzielę  się  tą  wiadomością  od  dłuższego  czasu,  co  niesie  ze  sobą  poważne  negatywne
konsekwencje. Obejmują one utratę, bardziej gwałtowną od postępującej zmiany klimatu,
wszystkich ludzkich relacji, na których mi zależało. 

Byłem współautorem szczegółowo opracowanej  książki o wymarciu gatunku ludzkiego w
krótkim terminie, która obok ustaleń naukowych zawierała opis potencjalnych sposobów
reagowania. Nie była to moja  pierwsza publikacja alarmująca o nagłej  zmianie klimatu.
Wraz  z  inną  pisarką  popełniłem  utwór literacki  wyjaśniający  młodzieży  okropności
cywilizacji z nie-ludzkiej perspektywy. 

Regularnie  aktualizowałem  długi  esej dokumentujący  badania  naukowe  ujawniające
mechanizm  naszej  zagłady.  Niedawno  zamieściłem  krótką  wersję tego  tasiemcowego
artykułu złożoną z zaledwie 1200 słów. Teksty i  książki napisane są łatwo zrozumiałym
językiem. 

Wygłaszam prelekcje z myślą o tych, którzy nie mogą lub nie chcą czytać książek i esejów.
Przedstawiam  w  nich  najbardziej  zachowawczą  analizę  danych,  z  których  płynie
niezaprzeczalny wniosek, że nasz ulubiony gatunek zniknie do roku 2030. 

Krótko mówiąc,  zrobiłem wszystko,  na co  było  mnie  stać.  Poświęciłem swój  styl  życia,
środki na życie, a także – co najważniejsze – relacje z przyjaciółmi, współpracownikami,
kolegami i rodziną. Nie pozostało mi nic konkretnego do dodania, chyba że okażą mi swoje
zainteresowanie  dobrze  znani  kłamcy obłąkanej  kultury,  którą  powszechnie  określa  się
mianem „normalnej”.  Wątpię,  by ci  rządowi  i  medialni  łgarze rozważyli  przedstawienie
istotnych dowodów, zanim dopełni się nasza zbiorowa agonia, w dużej mierze dlatego, że
utraciliby  swój  styl  życia,  środki  na  życie  i  relacje  (innymi  słowy,  są  znacznie
inteligentniejsi ode mnie). 

Znosiłem  spodziewaną  ingerencję  rządu,  jak  również  złośliwe  reakcje  ludzi  –  głównie
białych mężczyzn w wieku średnim, którzy nie są w stanie sobie wyobrazić, że ich ogromne,
acz nieuznawane przywileje są zagrożone. Niewiele mam do dodania i niewiele energii, by
to  zrobić.  Prezentowane  przez  mnie  dowody  spotykają  się  z  okrzykami  „niemożliwe”  i
„tendencyjne”, nie wspominając o bezdennym przerażeniu, jakie budzi eliminacja wszelkiej
nadziei. 

Opinie  miażdżą  dowody  w  kulturze,  która  oszalała.  Społeczeństwo  nie  umie  odróżnić
dowodów od opinii, bo program ogłupiania zakończył się sukcesem. 
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Mimo poważnego uszczerbku dla ego przyznaję, że wywarłem wpływ jedynie na wyjątkowe
jednostki.  Mogą  odetchnąć  z  ulgą  ci,  którzy  pociągają  za  korporacyjne  sznurki
imperializmu, a także członkowie licznej galerii tępaków, którzy negują wymarcie gatunku
ludzkiego w bliskiej perspektywie w następstwie nagłej zmiany klimatu, chociaż proces ten
jest już w toku. 

Od teraz rzadziej będę publikował blogowe wpisy. O ile nie pojawią się nieprzewidziane
okoliczności, do aktualizacji posumowania zmiany klimatu nie powrócę. W mojej przyszłej
pracy  skoncentruję  się  na  spotkaniach,  warsztatach i  ewentualnych  interakcjach  z
mediami, choć jest mało prawdopodobne, by to ostatnie nastąpiło przed dopełnieniem się
masowego wymierania.

Reasumując,  zrobiłem  swoje.  Możesz  do  mnie  dołączyć  dzieląc  się  moim  przesłaniem.
Możesz wykonać następny krok i zerwać powróz cywilizacji. 

A czym ja się zajmę? Prawdę mówiąc, rozważam wysłuchanie własnego apelu, by żyć tu i
teraz; miło spędzać czas; kochać to, co robię; robić to, co kocham. 

Przypomnienie dla prawdziwie ograniczonych mas: Nie poddaję się i nie rekomenduję tego
innym. Raczej stosuję się do zalecenia stewardes i w pierwszej kolejności zakładam własną
maskę  tlenową.  W  tym  przypadku  ma  ona  postać  psychologiczną.  I  żeby  masy  nie
uwierzyły zbyt mocno, że „wygrały” – cokolwiek to znaczy w obliczu rychłego wyginięcia –
zapewniam, że wrócę. 

Guy McPherson, 1 września 2016
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