
Teoria Sierpnia. Fragment metafizyki niutonowskiej w polityce.  Akcja =
reakcja. Świecka teoria Psalmu 90. Umysł młody i cesarski. Cz. I1

Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
 a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

 Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy
 Twego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.2 

A) 
Typowy widoczek na podwórku szkolnym: Dwóch uczniów. Pięści do przodu, jedna noga do przo-
du, druga do tyłu. Młodzi lubią się boksować. Mocować, przewracać. To pochodna walki o byt. Ak-
cja wywołuje reakcję. Bokser widzi, że przeciwnik boksuje, to jest ten konkret i też chce dać kon-
kretnego boksa. I to zachowanie Newton przeniósł do metafizyki siły. 3 Że jest siła konkretna niewi-
doczna w stole, jako odpowiedź, gdy stoi konkretna szklanka na stole – to jest poziom metafizyki
przyrody niutonowskiej, która to cała metafizyka nam umyka z pola widzenia „bo życie idzie na-
przód”. 4 Dalej, uderz w stół – ręka zaboli. To jest ten konkret. Zadziała konkretna siła stołu w dru-
gą stronę i znacznie stłuczesz sobie rękę. Czeka cię wizyta u lekarza. 

Istnieje jednak analogon antropologiczny akcja=reakcja w ludzkim umyśle i w całym języku. To
jest cały konkretystyczny poziom epistemiczny, poznawania świata. Taki umysł mają ludzie mło-
dzi. Nakręć dziecku bączka – dziecko dotyka, destabilizuje bączek, który zamiast w jednym miejscu
stać na nieruchomym słupku, to zatacza całym ciałem okręgi na podłodze, coraz to bardziej prosto-
liniowe ruchu postępowego. Następuje zamiana wirowania na ruch postępowy. Dziecko to robi po
sto razy. Ruch wirowy bączka, śmigające rozmazane kolory bączka zanikają, zamieniają się w kon-
kretne wydzielone kolory. Geniusz pamięta przeżycia dziecka, albo obserwuje dziecka „ekspery-
menty” dotykania bączka z pojawieniem się ruchu postępowego: z niczego – zapytuje się? Gdzie
jest początek. Tego ruchu? – Dokonuje redukcji w drugą stronę i wprowadza zasadę zachowania
momentu pędu, ruch nie znika. Tego wymaga epistemiczna zasada  lex continui5. Kierują się nią
umysły najdoskonalsze, genialne. Zwykle, ludzie o pospolitych umysłach, nigdy na to nie zwracają
uwagi. Podobnie istnieją różne cywilizacje – konkretystyczne, w których wszystko funkcjonuje na
zasadach procedur, wyspowych (w tym celuje UE, a wcześniej USA, jeszcze wcześniej to Prusy) i
mniej konkretystyczne, bardziej genialnościowe. 

B) Powstaje umysł tylko reaktywny i język tylko reaktywny. Już bez żadnej Newtonowskiej metafi-
zyki. To umysł zwierzęco-podobny, wyspowy, akcji i reakcji. Domena wpływów mózgu gadziego.
Fizycznym korelatem umysłu reaktywnego jest mózg działający – w obrazie tomograficznym – na
zasadzie wzmożenia centrów aktywności reaktywnej. W antropologii mówi się mózg gadzi. Czło-
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wiek zdominowany przez centra fizyczne gadzie nawet inaczej odpowiada, inaczej porusza się i
wygląda – inaczej aniżeli człowiek klasy continuum, a nawet genialny. 

C) Co znaczy polityka? Polityka to pewna wizja gospodarcza. Nie ma osobno życia i polityki gdzieś
tam poza życiem. Twierdzimy, że zgoda na konkretyzm w gospodarce (inaczej: w życiu, czyli w po-
lityce – polityka to wizje finansowania życia) wywołuje (prowokuje) ataki (działania) z zewnątrz,
zjawia się konkretyzm z zewnątrz, przechodzi on do wnętrza systemu. Takiej zgody nie należy ni-
komu udzielać. Nikomu tzn. cywilizacjom autystycznym, typowym dla epistemologii wyspowej.
Przykładem jest Polska po r. 1989. Polska jest przedmiotem uderzeń konkretyzmu od r. 1989 i nie
wolno tych uderzeń oceniać, analizować. W latach 90., TV Planete wyświetlała filmy (apele do Po-
laków): „A czemu wy Polacy wszystko oceniacie, analizujecie? – Przestańcie”. I na tym polegała
pedagogika wstydu, żeby zerwać z drażniącą Zachód cywilizacją kosmologiczną continuum. 

Autyzm jest pochodną traumy, zimnej matki, gruźliczek. Wojny, bombardowań, niszczenia, prze-
mocy. Okres 27 lat systemu kapitalistycznego (nieprawda, że, jak mówią patrioci, socjalistycznego,
komunistycznego, PRL’bis, sowieckiego, post post neo neo) sow.gen. Cz. Kiszczaka i W. Jaruzel-
skiego owocował wzrostem autyzmu i rządami młodziaków. 6 II 1989 – 15 XI 2015 to okres narzu-
cania system autyzującego, jak w tych naciskach (np. na Burmistrza, działaczy) TV Planete – bądź-
cie podobni do nas. Nie wykluczajmy jednak jakiejś inspiracji wywiadów, które wiedzą, że ideolo-
gia (nauka nie), np. tęczy 6, zastępuje wojny. 7

D) Jest mózg indywidualny i mózg społeczny (zespoły statystyczne). Inny jest umysł ludzi mło-
dych, a inny umysł cesarski. Umysł cesarski zjawia się po 70 r.ż. – jako aspekt rozwoju ontogene-
tycznego. Aspekt procesogenny. Umysł cesarski zjawia się gwałtownie, ale stopniowo w okresie 2-
4 lat, już od ok. 68 r.ż. W 72 r.ż. jest już gotowy. – Efektem jest inna optyka, inne rozumienie świa-
ta. Jest to kwestia stopnia używania mózgu gadziego, który się wycofuje: wycofuje się konkretyzm,
czyli mózg szkodliwy dla potencjału ludzkiego (potencjał ludzki to nazwa mózgu przeciwnego ga-
dziemu). Wycofuje się konkretyzm, czyli mózg walki o byt, akcji i reakcji. 8 

E) Umysł cesarski zjawia się gwałtownie, nieoczekiwanie i jest to kwestia stopnia używania mózgu
gadziego, tego, który blokuje mózg mu przeciwny: potencjału ludzkiego. 

Podsumowanie

Twierdzimy, że nasza rzeczywistość społeczna III RP, czyli pewien styl zarządzania życiem,
domaga się rzetelnej teorii Sierpnia, a nie hasełek. Że powinna być w polityce, czyli w teorii życia,
odsłonięta warstwa głębsza, tak samo, jak pełne rozumienie fizyki wymaga metafizyki niutonow-
skiej. 

6 Franciszek Marek, rektor UO: „Wie pan, jest taka praca o tęczy, pt. Książka o Witelonie: "Witelo – matematyk, fi-
zyk, filozof", Studia Filozoficzne” [nr 1 (170) (1980) 186-190, PAN, Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozo-
fii i Socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe]. „Niezwykły popis historiozofii Stanisława Kazimira, opis
pracy tego Witelona od zjawiska tęczy, no i te liczne jego hipotezy naukowe z teorii rozwoju, to myślenie historio-
zoficzne, procesogenne, które prowadzi do hipotezy, że światło się starzeje na sferze Schwarzschilda, podczas od-
działywaania.”

7 M. Zabierowski,  Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji,  Wrocław 2012, s. 1-152; ISBN 978-83-
6390-00-7; Błędy metodologiczne w analizach transformacji ustrojowej, [w:] "Człowiek i Wszechświat", red. B.
Wszołek, A. Kuźmicz, M. Jamroży, Akad. Jana Długosza, Częstochowa-Kraków 2012, s. 179-184; ISBN 987-83-
7455-241-7.

8 Mirosław  Zabierowski,  Potencjał  ludzki  a  kapitał  ludzki  – rozważania  antropologiczne,  Zeszyty  Naukowe
WSOWL XIII 4 (162) (2011) 370-382, Wrocław 2011; ISSN 1731-8157
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Wychowanie w III RP diagnozujemy w kategoriach intuicji biologicznej mózgu gadziego, pre-
dyspozycji antropologicznej mózgu zwanego stroną małpią, która to koncepcja (strona małpia) cha-
rakteryzuje umysł młody, którego biegunowym przeciwieństwem jest umysł cesarski, zwany umy-
słem wszechświata, Kosmos-Logosu. Nieprzypadkowo Marek Pawlak podkreślał, że K. Morawiec-
ki nic tylko o kosmologii opowiadał, o pracach powstałych w Zakładzie Kosmologii we Wrocławiu.
Mądrość lat siedemdziesiątych pozwala dostrzec wpływy umysłu gadziego, pospolitego. Najwybit-
niejszy w świecie polski antropolog, Andrzej Wierciński, mówił o 72 r.ż., jako epoce mądrości, mą-
drości serca. Tak to nazywał.

Geniusz Newtona przeniósł do metafizyki świata obserwacje dziecka vs bączek. Sproblematy-
zował on ruch dziecka i cały poziom epistemiczny przekształcił w ontologię świata, która dała po-
czątek tezie Poppera o skłonnościach – w jego „Świat skłonności”. Popper twierdził, że skłonności
jest nieskończenie wiele.9 Rozwijanie tej teorii, doprowadziło KU PZPR w Pol. Wr. do białej go-
rączki i wytoczenia ostatniego w dziejach procesu kopernikańskiego – procesu kosmologicznego
anty-kopernikańskiego. 

Dziecko po sto razy dotyka bączek i zamienia wirowanie w ruch postępowy, Geniusz zaś pyta:
Gdzie jest początek tego ruchu, dokonuje redukcji w drugą stronę i wprowadza zasadę continuum –
zachowania momentu pędu. Domena wpływów mózgu gadziego preferuje świat jako wyspy (z cha-
osu porządek – krzyczano od r. 1989 w ekonomii), konkrety, zdania krótkie, opcję, że są fakty (kon-
krety), czyli rzeczy wolne od teorii.

Polityka to wizje finansowania życia. W III RP powstał system zarządzania autystyczny, typo-
wy dla traumy, dla epistemologii wyspowej, zdaniowej koncepcji prawdy; dla konkretyzmu, w któ-
rym nie wolno tych wyspowych wyobrażeń oceniać, analizować, kosmologizować w ramach meto-
dy continuum. 

Niepodobny do umysłu ludzi młodych jest umysł cesarski, dojrzały aspekt rozwoju ontogene-
tycznego, już bardziej relacyjny, Leibnizański, proceso-genny, kosmogenny, kopernikański, meto-
dologiczny, humanistyczny. Umysł cesarski zjawia się gwałtownie, gwałtownie w sensie nowej ja-
kości, w 72 r.ż. jest już gotowy. Zależnie od doświadczenia, czasami później, czasami wcześniej,
ale już jest to Nowy Świat, a właściwie nowa epistemologia. – Inna optyka, inne rozumienie świata,
minimalizacja zasady akcja-reakcja, nagich konkretów, wyspowości, minimalizacja stopnia używa-
nia mózgu gadziego, który się wycofuje. – Maksymalizacja mózgu przeciwnego – potencjału ludz-
kiego. Ludzie, którzy nie widzą istnienia mózgu gadziego, epoki ekstazy w ontogenezie, którzy nie
widzą epoki kosmologicznej,  oceanicznej, po prostu odrzucają teorię ewolucji,  dziedziczenie po
zwierzętach. Ewa P. (X 1989): „Teoria ewolucji to bzdura. Papież niepotrzebnie ją docenia. To kary-

9 W teorii M. Zabierowskiego skłonności jest 4; Ile dobra ma najlepsza współczesna ideologia dobrej gospodarki?
Kosmiczna eschatologia wolnego rynku,  Res Humanae 8P(2000)137-181; Model człowieka dwóch warstw. Jed-
nostla monstrualna a społeczeństwo uzwarcone (w kierunku naturalizowania esencjalizmu Jana Trąbki),  w:
"Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych", (Mat. V Kraj. Konf. MSB'2000), CMUJ/AGH, 2000, 93-
96; Ile dobra ma współczesna ideologia dobrej gospodarki? Probabilistyczna ontologia rozwoju i ontologia praw-
dopodobieństwa w konfrontacji z eschatologią gry Wolnego Rynku,  The Pecularity of Man  5 (2000) 325-360,
„Tradycyjne i współczesne systemy wartości. ‘Dobro i zło’ ”, A. Wierciński (red.), 2000; Czy prawdopodobieństwo
jest monolityczne? Uogólniona teoria ciepła. Rzeczy i informatyczna koncepcja rozwoju. Wszechświat i rzeczy, w:
"Mod. Cyber. Syst. Biol.", (MSB'2000), Wyd. CM UJ i AGH, 2000, 97-110; Problem kształtowania osobowości.
Tajemnica osobowości schizofrenicznych w kontekście cybernetyki Jana Trąbki. (Wyprawa do Kępińskiego przez
zwrotnik regulatywnej teorii prawdy), w: "Mod. Cyb. Syst. Biol.", (MSB'2000), 2000, 309-313; Psychological evi-
dence of the modern antirealism, w: "Mod.Cyb.Syst.Biol.", (MSB'2000), 2000, 325-328; Neurocybernetyka; me-
toda i cybernetyka. Neurocybernetyka a instrumentalizm. Metody i sposoby. (Stosunek teorii negocjacji do cyber-
netyki. Mity i teorie negocjacji jako metody), w: "MCSB", (MSB'2000), 2000, 329-338; Regulatywność cyberne-
tyczna w sensie Jana Trąbki a negocjacje. Mity a cybernetyka w teorii negocjacji. (Dwa rodzaje teorii negocjacji
a problem faktów w cybernetyce Jana Trąbki) w: "MCSB, 2000, 397-402; Problem maastrichtowej unii. Nie lę-
kajcie się profesorów!, Nasz Dziennik 190 (776) (2000) 11.
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godny błąd, który się zemści na Kościele, to zbędne ateistyczne nowatorstwo, podobne do nowator-
stwa soborowego.” Odp.: „Może masz rację, tym bardziej warto tę teorię obalić, dla papieża, dla
Kościoła.” – EP: „Może masz rację”. Odp.: „Wykażesz papieżowi błąd,  ale także biologom.” –
„Może masz rację”. – „Jesteś przecież biologiem, masz energię, więc śmiało, pomyśl jak takiemu
Korwinowi Mikke i marksistom wykazać błędność teorii ewolucji, błędność marksowskiej teorii
walki o byt z chaosu porządek.” – „Może masz rację, ale nie chcę atakować podstaw kapitalizmu,
przecież podstawę kapitalizmu ‘z  chaosu porządek’ akceptuje  cały kler,  biskupi,  ‘Tygodnik Po-
wszechny’, ‘Niedziela’, Tischner.” – „Szkoda. Miałabyś pole, aby zaangażować tę twoją energię,
siłę. Nie chcesz dokonać odkrycia, pomóc papieżowi, klerowi, biskupom?” – „Zrobiłabym to, ale
przed r. 1989, obecnie teorię z chaosu porządek lansują wszyscy księża.”
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