
marcu tego roku, kiedy świat 
zajęty był walką z pandemią 
koronawirusa oraz jej kon-
sekwencjami gospodarczymi 

i politycznymi w niemieckim mieście 
Jena, doszło do spotkania wpływowej 
grupy naukowców. Stworzyli ważny do-
kument opisujący globalne zmiany za-
planowane na najbliższe lata. Inicjatorem 
spotkania był prof. Benno Werlen, szef 
agendy UNESCO ds. Globalnego Zro-
zumienia dla Zrównoważonego Roz-
woju. Powołując się na opinie tajemni-
czych ekspertów, stwierdził on, że po-
mimo energicznych działań finansowych, 
prawnych i politycznych światowa spo-
łeczność nie realizuje założonych w 
przeszłości celów globalnego zrówno-
ważonego rozwoju. 

Można z tych słów wyczytać, że po-
mimo zaangażowania potężnych środ-
ków finansowych na działalność global-
nych i lokalnych organizacji lewicowych 
i indoktrynację neomarksistowską ideo-
logią część europejskich rządów nadal 
wierna jest tradycyjnym wartościom. 
Czas zatem na zmianę dotychczasowego 
modelu działania i zastosowanie sku-
teczniejszych metod. 

Nowe metody indoktrynacji 
W spotkaniu w Jenie wzięli udział m.in. 
przedstawiciele komisji UNESCO, Świa-
towej Akademii Sztuki i Nauki, Academii 
Europaea oraz Międzynarodowej Unii 
Geograficznej. Głównym celem zjazdu 
było wypracowanie praktycznych ak-
tywności w celu przyspieszenia budowy 
tzw. Nowej Cywilizacji. Całą treść De-
klaracji możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej https://www.thejenadeclara-
tion.org/, nas jednak będą interesować 
głównie trzy punkty z tego dokumentu. 

Punkt 7 – odnoszący się do koniecz-
ności rozpoczęcia badań transdyscypli-
narnych, których wyniki będą kierowane 
do „oddolnych ruchów wśród odpo-
wiednich społeczności”. Zatem nie do 
wszystkich społeczeństw, ale do wybra-
nych – zapewne tych, które sprawiają 
obecnie największe kłopoty. Nie miejmy 

wątpliwości, my, Polacy, z pewnością 
należymy do takiego „trudnego w in-
doktrynacji” społeczeństwa, w odróż-
nieniu od innych europejskich społe-
czeństw niosących z dumą sztandar po-
stępowej rewolucji. Recepta na zmianę 
tej sytuacji znajduje się punkcie 8, który 
stanowi: „Głęboka transformacja spo-
łeczna obejmująca całe pokolenia wy-
maga, aby młodzi ludzie byli od samego 
początku szczególnie mocno zaangażo-
wani w tę zmianę. 

Zatem celem jest – jak zwykle zresztą 
w lewicowych inicjatywach – młodzież, 
którą należy odpowiednio wyedukować 
i zindoktrynować jako najważniejszych 
nosicieli lewicowych ideałów. Edukatorzy 
i różnej maści „działacze” muszą dotrzeć 
i przekonać młode pokolenie, że jedyną 
szansą na ich świetlaną przyszłość jest 
realizacja agendy „zrównoważonego 
rozwoju” w interpretacji Deklaracji z 
Jeny. Zmianie mają ulec również wyższe 
poziomy kształcenia – ze szczególnym 
uwzględnieniem uniwersytetów. Tego 
zagadnienia dotyczy punkt 9, który poza 
wymogiem zaprowadzenia nowego ro-

dzaju estetyki, obcej oczywiście klasycz-
nemu pojęciu piękna, ma wypracować 
nowy model nauki: „Sztuka we wszyst-
kich swoich formach, wraz z naukami 
humanistycznymi i społecznymi, ma klu-
czowe znaczenie dla poszerzania hory-
zontów myślowych, dostarczając nowych 
perspektyw na sposoby życia”. 

Poza deklaratywnymi punktami w do-
kumencie znajdziemy również praktycz-
ne wskazówki, jak realizować te cele, 
m.in.: „Zmienić programy nauczania 
we wszystkich instytucjach edukacyjnych, 
skupiając się na globalnych kryzysach 
społecznych i ich opanowaniu. […] Usta-
nowienie specjalnych uniwersytetów, 
instytucji badawczych i edukacyjnych 
jako autentycznych przykładów trans-
formacji społecznej” oraz „włączenie 
sztuki, jak również odkryć z nauk hu-
manistycznych i społecznych do współ-
projektowania przyszłych, zróżnicowa-
nych kulturowo i regionalnie sposobów 
zrównoważonego życia”. 

Wzorem rewolucji z lat 60. 
Najnowsza strategia lewicowej Dekla-
racji to powrót do źródeł rewolucji kul-
turowej lat 60., która wyszła właśnie z 
lewicowych kampusów uniwersyteckich. 
Teraz ma być podobnie. Sygnatariusze 
deklaracji piszą wprost, że „świat jest 
bardzo bliski ostatniej szansy na osiąg-
nięcie szeroko uzgodnionych Celów 
Zrównoważonego Rozwoju”, ale należy 
„przyspieszyć postęp” i przejść od „mó-
wienia o zrównoważonym rozwoju do 
zrównoważonego życia”. Można to 
osiągnąć tylko poprzez radykalną zmianę 
codziennych praktyk ludzi oraz uznanie, 
że obecny „kryzys ekologiczny” to w is-
tocie „kryzys społeczny”, i w ten sposób 
ustanowić „długoterminowe zrówno-
ważone sposoby życia”, upowszechniając 
program różnorodności kulturowej, 
społecznej i regionalnej. 

Nowa humanistyka 
Z Deklaracji wynika jasno, że najważ-
niejszym motorem transformacji pro-
wadzącej do powstania tzw. nowych cy-

wilizacji mają być nauki społeczne i hu-
manistyczne, kształtujące politykę zrów-
noważonego rozwoju. Autorzy Deklaracji 
z Jeny chcą odejścia od narzucania stra-
tegii odgórnych w stylu „jednego roz-
miaru dla wszystkich” i przyjęcia „podejść 
dostosowanych do indywidualnych po-
trzeb”. Postuluje się powołanie nowych 
interdyscyplinarnych instytucji badaw-
czych, które zajmą się analizą nowych 
sposobów uczenia się oraz wpływania 
na ruchy oddolne. 

Nauczanie na wszystkich szczeblach 
– od przedszkola po uniwersytet – ma 
być kontrolowane i sterowane zgodnie 
z wytycznymi najważniejszych przedsta-
wicieli nowej humanistyki. Młodzi ludzie 
mają ustanowić „kulturowo i regionalnie
zróżnicowane sposoby życia zrówno- 
ważonego” dzięki swojej „kreatywności 
i nowej estetyce, przekraczając granice 
tabu”. Te granice tabu to oczywiście re-
ligia, korzenie historyczne, naturalne 
normy społeczne, tradycja, a nade wszyst-
ko systemy obiektywnych wartości: praw-
dy, dobra i piękna. Tylko dzięki takim 
działaniom możliwa będzie „radykalna 
przebudowa społeczeństwa dokonująca 
się w ludzkich umysłach i duszach”. 

  
Sprzymierzeńcem 
kryzys gospodarczy 
Sygnatariusze Deklaracji z Jeny wezwali 
„wszystkie odpowiednie instytucje poli-
tyczne i naukowe, w tym agencje finan-
sowe, do wykorzystania Dekady Działań 
ONZ na zapewnienie, iż wymiar kultu-
rowy znajdzie się w centrum programów 
zrównoważonego rozwoju”. Wojna kul-
turowa niosąca na swoich sztandarach 
hasło „cancel culture” wchodzi właśnie 
w nową, bardziej dynamiczną fazę. Kto 
ma być wykonawcą tego ambitnego pro-
gramu? Rola realnej ekonomii i produkcji 
przemysłowej staje się zupełnie drugo-
rzędna. Maszyny, które dokonały rewo-
lucji przemysłowej, stają się zupełnie 
nieużyteczne dla rewolucji kulturowej. 
Przemysł praktycznie „przeniesiono” do 
Azji, głównie do Chin, wzmacniając nie-
pomiernie tamtejszy system totalitarny. 
Naprawa tych poważnych problemów 
światowej gospodarki nie interesuje jed-
nak twórców tzw. nowej cywilizacji. 

Niewykluczone jednak, że problemy 
gospodarki, ewentualne konflikty i ko-
lejne fale kryzysów gospodarczych będą 
przez nich wykorzystane. Wszak rewo-
lucje przeprowadza się najsprawniej w 
czasie kryzysów. Klub Rzymski od dawna 
utrzymuje, że „na świecie jest zbyt dużo 
ludzi, a to zagraża ograniczonym zaso-
bom Ziemi”. 

  

”
Nowy człowiek” 

„Nowa cywilizacja” ma wyłonić się dzięki 
uczeniu się nowych sposobów na stawanie 
się człowiekiem (Learning New Ways 
of Becoming Human). Twórcy doku-
mentu chcą nauczyć ludzi nowej roli, by 
tworzyli „nową cywilizację ekologiczną”. 

Dokończenie na s. 12
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Twórcy dokumentu chcą nauczyć ludzi nowej roli, by tworzyli „nową cywilizację 
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jeść mięso, jeździć samochodami, żeby zmienili swoje pojmowanie „komfortu życia”
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Drogą do tego jest przekonanie ludzi, 
by m.in. przestali palić zimą w piecach, 
jeść mięso, jeździć samochodami, czyli 
żeby zmienili swoje pojmowanie „kom-
fortu życia”. Taki plan wymaga kom-
pletnej przebudowy podstaw ekono-
micznych. Należy porzucić wskaźnik pro-
duktu krajowego brutto (PKB) oraz w 
ogóle ideę wzrostu gospodarczego na 
rzecz wskaźników, które mierzą wyczer-
pywanie się zasobów „matki Ziemi”.

Pokolenie młodych ludzi należy w 
procesie nowoczesnej edukacji przekonać 
o konieczności odrzucenia pojęcia obiek-
tywnej prawdy. W nauczaniu należy 
skupić się jedynie na naukach społecz-
nych i nowej cyfrowej humanistyce. Ob-
niżenie poziomu nauczania matematyki 
jest również bardzo ważne, ponieważ 
dzięki użyciu języka matematyki można 
dość szybko przekonać się o utopijnych 
konsekwencjach planu tworzenia „nowej 
cywilizacji”. Przecież bardzo prosto wy-
liczyć deficyt energetyczny, spadek stopy 
życiowej oraz poważne zmniejszenie 
współczynników konsumpcji po wpro-
wadzeniu w życie założeń gospodarki 
ekologicznej. 

Już dzisiaj obserwujemy gwałtowny 
wzrost cen energii elektrycznej spowo-
dowany odejściem od tradycyjnych źródeł 
energii i skoncentrowaniu się jedynie 
na wykorzystaniu energii odnawialnych. 
A przecież to jeszcze nawet nie początek 
zaplanowanej transformacji energetycz-
nej. Tylko niewielki procent społeczeń-
stwa europejskiego zdaje sobie jednak 
sprawę z tych zmian, podwyżka cen 
energii jest jeszcze dość prosta do obli-
czenia. Wskazanie przyczyny wzrostu 
cen i przynajmniej szacunkowe obliczenia 
kolejnych podwyżek znajdują się poza 
zasięgiem przeciętnego mieszkańca Eu-
ropy. A przecież sztandarowy program 
wspierający tworzenie „nowej cywilizacji”, 
czyli „Fit for 55”, mający na celu ogra-
niczenie emisji gazów cieplarnianych o 
55 proc. do roku 2030, w stosunku do 
roku 1990, zawiera podstawowe wartości 
matematyczne w samym swoim tytule. 
Tylko relacje pomiędzy wartościami 
emisji a produkcją mocy energii elek-
trycznej oraz cenami surowców to skom-
plikowane, nieliniowe wyrażenia mate-
matyczne. Aby je twórczo zastosować, 
potrzebna jest wiedza spoza obszaru 
„nauk społecznych i humanistycznych” 
– tak promowanych w Deklaracji z Jeny. 
To jest też rynek poddany ogromnym 
spekulacjom najbogatszych – sterujących 
choćby ceną limitów emisji CO2. 

Ma już pozostać tak na stałe, by pro-
cesami cywilizacyjnymi zarządzała nad-
zwyczajna kasta, która zapewni społe-
czeństwom poziom wykształcenia nie-
zbędny jedynie do „transformacji kul-
turowej”. Ludzie mają „porzucić role 
interesariuszy lub ekspertów istniejącego 
status quo, bo uniemożliwia im to do-
strzeżenie tego, czego musimy nauczyć 
się na nowo”. Zatem jedynie „nowa 
edukacja” i „nowa wiedza” dla każdego 
uczestnika „nowej cywilizacji”. Ten za-
planowany proces zakłada stworzenie 
w ciągu dwóch lat sieci organizacji, które 

pomogą rozpalić poparcie społeczne 
dla tej rewolucji kulturowej. 

  
Maszyny urządzą nam świat? 
Konieczne jest jednak znalezienie nowych 
celów i taka zmiana systemu myślenia, 
która nada sens życiu człowieka pozba-
wionego podstawowych dóbr. Czyli głod-
nemu i marznącemu w zimnym miesz-
kaniu, ale zadowolonemu, że jest częścią 
ekosystemu, którego nie niszczy tak bar-
dzo jak kiedyś. Wydawać by się mogło, 
że jest to kompletna aberracja, i zapewne 
moglibyśmy tak sądzić, gdyby nie została 
ona szczegółowo zaplanowana i opra-
cowana przez „wybitnych” naukowców 
i ekspertów z wielu międzynarodowych 
organizacji. W Jenie zaplanowano stwo-
rzenie globalnego ruchu, koordynowa-
nego przez Uniwersytet w Jenie, który 
będzie realizował cele: „Sztuka”, „Edu-
kacja” i „Społeczeństwo obywatelskie”. 

Szczegółowe plany rozwojowe nowego 
społeczeństwa będą zaś tworzone przez 
inne niemieckie instytucje, m.in. Centrum 
Studiów Zaawansowanych Maxa Webera 
w Erfurcie oraz Akademię Muzyczną 
im. Franza Liszta w Weimarze. Niemcy 
rozpoczną nie tylko tworzenie „nowej 
Europy”, ale przede wszystkim kształ-
towanie „nowego człowieka”. Nie trzeba 
nawet dodawać, że w swojej historii 
Niemcy realizowali już podobne plany, 
również w skali co najmniej europejskiej. 
Tym razem realizatorami tego ambitnego 
planu mają być firmy technologiczne, 
które dostarczą narzędzi zapewniających 
sprawny przebieg procesu głębokich 
zmian społecznych. 

Jeśli w rzeczywistym świecie życie 
stanie się zbyt trudne i wewnętrznie nie-
spójne, należy przenieść większość spo-
łeczeństwa do nowej, wirtualnej rzeczy-
wistości. W ten sposób potrzeby człowieka 
zostaną zredukowane do minimum, 
wzrośnie za to skuteczność przekazów 
indoktrynujących i oczywiście „eduka-
cyjnych” – ale tylko w duchu nauk spo-
łecznych i humanistycznych. O nowym 
projekcie Facebooka wykorzystującym 
technologie Virtual Reality, nazwanym 
Metaversum, pisałem już na łamach 
„Naszego Dziennika” („Nadciąga glo-
balne zniewolenie”, 20 grudnia 2021 r.). 

Teraz musimy się jeszcze przyjrzeć 
nowej koncepcji technologicznej mającej 
fundamentalnie zmienić strukturę glo-
balnej sieci internetowej, nazwanej Web 
3.0. W świetle Deklaracji z Jeny naj-
większym problemem w realizacji tego 
utopijnego projektu jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania poszcze-
gólnych etapów wdrażania koncepcji
„nowej cywilizacji”. Otóż w sprawo- 
zdaniach finansowych jednego z naj-
większych globalnych funduszów venture 
capital Andreessen Horowitz najważ-
niejsze pozycje zajmują spółki wdrażające 
nowe technologie informatyczne, takie 
jak virtual reality, blockchain, czy też 
streaming treści wideo. Fundusze venture 
capital to prywatne instytucje inwesty-
cyjne, dysponujące często ogromnym 
kapitałem, które przejmują kontrolę fi-
nansową nad start-upami rozwijającymi 
innowacje związane z technologiami 
cyfrowymi. 

Wspomniany fundusz Andreessen 
Horowitz dysponuje aktywami około 
19 mld dolarów (jest to tzw. wartość za-

rządzanych aktywów – Assets under 
management). Większość tego typu fun-
duszy ma swoje siedziby w kalifornijskiej 
Dolinie Krzemowej. Problemy związane 
z globalnym wykorzystywaniem tech-
nologii wirtualnej rzeczywistości czy 
streamingu treści wideo omawiałem już 
w poprzednich artykułach na łamach 
„Naszego Dziennika” („Nowe wojny 
informacyjne”, 12 października 2021 r.). 
Teraz zajmijmy się cyfrowymi, wirtual-
nymi walutami, generowanymi algoryt-
micznie w różnych środowiskach cyfro-
wych, które obecnie rozpalają emocje 
wielu inwestorów. 

W wirtualnych światach potrzebne są 
przecież środki płatnicze, które już od 
dawna nie muszą mieć swoich odpo-
wiedników w świecie rzeczywistym. Mogą 
to być kryptowaluty albo niewymienialne 
tokeny typu NFT, które odpowiednio 
zaimplementowane w środowiskach gier 
– napędzają rynek wirtualnych pieniędzy. 
Te algorytmiczne cyfrowe środki płatnicze 
są znane od lat. Do dzisiaj cieszyły się 
zainteresowaniem jedynie stosunkowo 
niewielkiej grupy technoentuzjastów. 
Ta sytuacja ma się diametralnie zmienić 
w najbliższym czasie, bo cyfrowy pieniądz 
stanie się niezbędny w rozbudowanych 
systemach VR, gdzie całe rzesze ludzi 
będą spędzały większość swojego ak-
tywnego czasu. 

Z punktu widzenia sygnatariuszy De-
klaracji z Jeny cyfrowy pieniądz to 
idealny sposób, aby nie martwić się pro-
blemami realnej gospodarki, która będzie 
coraz bardziej dławiona kolejnymi falami 
niedoborów surowcowych. Jeśli realny 
pieniądz straci swoją wartość, ponieważ 
będzie coraz rzadziej używany, to ten, 
kto zdobędzie kontrolę nad jego wir-
tualnym odpowiednikiem, będzie mógł 
realizować swoje nawet najbardziej uto-
pijne pomysły. Aby zrozumieć, czym 
tak naprawdę jest cyfrowy środek płat-
niczy, należy zdawać sobie sprawę z 
podstawowych założeń jego wdrażania 
i funkcjonowania. Obecnie jednym z 
najlepszych algorytmów generujących 
taką walutę jest kryptografia krzywych 
eliptycznych (Elliptic Curve Crypto-
graphy ECC), która wykorzystuje kwan-
tyfikatory złożoności obliczeniowej dys-
kretnych wartości na krzywych eliptycz-
nych. Aby wyjaśnić szczegółowo modele 
funkcjonowania współczesnego rynku 
kryptowalut, należy najpierw poznać al-
gorytmiczne podstawy, te zaś wymagają 
znajomości zaawansowanego języka ma-
tematyki. Być może właśnie dlatego 
wielu początkujących użytkowników 
tego środowiska pada ofiarą oszustwa 

bądź manipulacji, nie znając dokładnie 
zasad tego nowego, cyfrowego rynku. 

Twórcy „nowej cywilizacji” zadbali o 
to, aby społeczeństwo w przyszłości rów-
nież nie rozumiało zasad funkcjonowania 
nowej, wirtualnej ekonomii, rugując z 
podstaw nauczania język matematyki, a 
skupiając się jedynie na naukach spo-
łecznych i nowej humanistyce. A to właś-
nie technologia cyfrowa ma być jedną 
ze składowych rewolucji, którą nazwano 
Web 3.0. Pod tym hasłem, które według 
specjalistów IT ma być dominującym 
nurtem w roku 2022, kryje się pomysł 
na zupełnie nową koncepcję sieci inter-
netowej. Ma być ona strukturą rozpro-
szoną, której lokalne węzły mają być za-
rządzane w sposób zupełnie autorytarny, 
ale tylko w znaczeniu lokalnym. Globalna 
wymiana informacji stanie się więc utrud-
niona, a zjawisko, które dzisiaj nazywamy 
„bańką informacyjną”, zamieni się w 
dobrze strzeżone „cyfrowe więzienie” o 
jedynie lokalnym zasięgu, kontrolowanym 
również w zakresie ekonomicznym przez 
„właścicieli” cyfrowych pieniędzy. 

Za prawidłowe funkcjonowanie tej 
struktury będą odpowiedzialne jedynie 
specjalistyczne algorytmy, maszynowe 
systemy obliczeniowe, które tak na-
prawdę zdobędą olbrzymią kontrolę 
nad przyszłym społeczeństwem. A cyf-
rowa waluta staje się coraz bardziej ofi-
cjalna. W tym roku Salwador jako pierw-
szy kraj na świecie uznał bitcoina za 
walutę obowiązującą, obok dolara ame-
rykańskiego, w tym kraju. Do takiego 
samego kroku przygotowują się kolejne 
państwa, m.in. Panama, Wenezuela i 
Meksyk. Nad walutą cyfrową nie będą 
miały żadnej kontroli państwa narodowe, 
trudno sobie również wyobrazić np. eg-
zekucję komorniczą w tej walucie, bo 
brakuje nawet podstawowych aktów 
prawnych. I zapewne o to właśnie chodzi: 
aby jeszcze bardziej osłabiać struktury 
państwowe, narzucając w zamian glo-
balne standardy. Skrajnie lewicowa agen-
da Deklaracji z Jeny nie pozostawia w 
tej materii żadnych złudzeń. Globalną 
kontrolę mają zapewnić algorytmy, nu-
meryczne systemy maszynowe opisane 
już dawno temu przez twórcę usługi 
WWW Tima Bernesa-Lee, który prze-
widywał, że internet przyszłości – nazy-
wany dzisiaj Web 3.0 – „obejmie me-
chanizmy handlu, administracji pub-
licznej i codziennego życia, które będą 
obsługiwane przez maszyny rozmawia-
jące z innymi maszynami”. Ten, kto bę-
dzie właścicielem tych maszyn, będzie 
miał oczywiście możliwość pewnych in-
gerencji w całą strukturę planowanej 
„nowej cywilizacji”. 

Założyciel Twittera, Jack Dorsey, wy-
raził pogląd, że Web 3.0 nie będzie na-
leżał do użytkowników, bo ich rzeczy-
wistym właścicielem będą fundusze ven-
ture capital. Jak naprawdę będzie wy-
glądał ten system, tworzony w myśl za-
pisów Deklaracji z Jeny, przekonamy 
się już niedługo, ponieważ rok 2022 
ma być kluczowy we wdrażaniu tych 
technologii. l
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