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Jarosław Urbaniuk 

Poprorokujmy sobie troszeczkę 

Dawno nie było mnie tutaj. Ech, się w międzyczasie podziało… 

Więc tak. Skończyłem swoją powieść (miejmy nadzieję, że wkrótce znajdziecie ją 

na współczesnym poszerzonym jarmarku, czyli tzw. rynku), dowiedziałem się, że paru 

znajomych jest… No, powiedzmy, że troszeczkę kimś innym, niż mi się pierwotnie wyda-

wało. A przede wszystkim zacząłem czytać Apokalipsę. I jak zwykle pod wpływem udu-

chowionych lektur wzięło mnie na radykalne prorokowanie. Ale akurat o tym usłyszą 

Państwo przy innej okazji. Za to dziś będzie o tzw. „zwyczajnym kojarzeniu faktów” – czyli 

o szeroko rozumianej futurologii. 

Tak pojmowana futurologia, choć niezwiązana bezpośrednio ze źródłosłowem 

(czyli „przyszłością”), dotyczy na przykład syberyjskich szamanów. Tam, czyli na ciężkiej 

do przeżycia dla człowieka ziemi, swoiście rozumiane prorokowanie było koniecznością. 

No, bo w końcu od tego, czy dogoni się te cholerne renifery, zależało życie całego plemie-

nia, rodu, czy jak tam nazywano tę grupę zależną od dopędzenia stada potencjalnych 

członków zaprzęgu świętego Mikołaja. 

Starsi plemienia przychodzili więc do szamana i pytali: „Gdzie poszły renifery w 

tym trudnym sezonie?”. Szaman wprowadzał się w trans – w swym języku: „podróżował 

do niebios”, we współczesnym: „żarł grzyby” lub „odurzał się dymem” – po czym udzielał 

dość dokładnej odpowiedzi na to kluczowe pytanie. 

Materialistyczny dureń stwierdziłby: „Cóż to za bzdury! Jak można w XIX, XX, XXI 

wieku (tu proszę sobie wstawić odpowiedni odnośnik) wierzyć w takie niedorzeczności! 

Co za skandal! A nawet grubiaństwo względem człowieka inteligentnego! Cóż tam wypi-

sują te takie owakie”. 
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Och, jakże bardzo by się ten głupek pomylił! Gdybyż mógł zrozumieć, że, po pierw-

sze: mózg człowieka jest superkomputerem. Bez cudzysłowu. Superkomputerem w przy-

padku szamana wykorzystującym, dzięki treningowi i psychodelikom, dużo więcej swych 

możliwości niż posiadałby na pierwszy rzut oka. I żeby nie było. Nie zachęcam tu do psy-

chodelików – od grzybów jeszcze bardzo daleko do szamana, choć pamiętam z młodości 

osoby podejmujące tego typu próby. To po pierwsze. 

Po drugie zaś: szaman zarówno świadomie, jak i nieświadomie, już od dzieciństwa 

obserwuje wpływ pogody, specyfikę terenu i zwyczaje reniferów. To wszystko, co jest ko-

nieczne w przyszłym prorokowaniu. Panuje nad tym jego szamański superkomputer – 

mózg – ze swej natury posiadający dane do obliczania nieprzeliczalnego dla współcze-

snych superkomputerów. Dzięki czemu może rozwiązywać nieosiągalne dla nich zadania. 

Na przykład to wspomniane powyżej, którego wynikiem jest odpowiedź na kluczowe dla 

plemienia pytanie: „Gdzie są renifery?”. 

No więc, jeśli mamy: jednostkę obliczeniową (mózg), dane (doświadczenie całego 

życia, tradycje plemienne, aktualną pogodę, stan flory oraz bieżącą obserwację fauny, a 

ponadto wcale niełatwe i niekrótkie szkolenie szamańskie), to dla uzyskania prawidło-

wego wyniku potrzebny jest nam jedynie trzeci element, czyli program. 

W sytuacji szamańskiej programem jest sam proces sięgnięcia do struktur głębo-

kich naszego mózgu, który, akurat szamanowi, zostaje umożliwiony właśnie przez psy-

chodeliki. To zjawisko jest tak oczywiste jak to, że dwa plus dwa równa się cztery. 

A czy moje pisanie nie jest za ostre? Może warto pomyśleć o zmęczeniu? Bo gdzie 

doświadczenie mające setki lat? Gdzie program uruchamiający tak skomplikowane narzę-

dzie, sięgające milionów lat wstecz, oraz wpływające na podświadomość języków progra-

mowania mózgu i znane jako na przykład: Amanita muscaria, Lopophora wiliamsi czy 

jakże swego czasu popularne w naszym pięknym kraju Psilocybe semilanceata – by pozo-

stać do końca przy języku królów wielkich czasów. Otóż to wszystko znajdziemy w co-

dziennym, szamańskim zastosowaniu. Tak, wiem, że część z tych pobudzaczy programu 

nie rośnie na Syberii. Mówię ogólnie. 

Wracając jednak do wersji technicznej, mamy do czynienia z połączeniem typu: 

komputer – dane – program. 

W wersji realnej, tak dla ułatwienia, będą to: mózg – podświadomość i tradycja – 

rytuał lub środek psychoaktywny. 

Ponad to nie ma już nic do dodania. 
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Czemu jednak współczesna futurologia nie udaje się tak dobrze, jak szamańskie 

przewidywanie? Oto jest skomplikowane pytanie, na które postaram się udzielić Państwu 

jak najprostszej odpowiedzi. Problemem jest nasza pycha. 

Żebyśmy jeszcze chcieli zapytać, gdzie są renifery! Albo gdzie można założyć naj-

lepsze pole do golfa! (By uczcić już uwarunkowania naszej cywilizacji). Ale gdzież tam, to 

dla nas za mało. 

My musimy od razu zadawać pytania kluczowe, przynajmniej z naszego punktu 

widzenia. Bo skoro mamy możliwość, to przecież trzeba ją koniecznie zrealizować bez 

względu na koszty, nieprawdaż? Więc się rozkręcamy i pytamy futurologów o kwestie 

zdecydowanie zbyt istotne jak na ich możliwości. O rzeczy typu: „Kiedy lek na raka?”, „Kto 

będzie prezydentem USA?”, „Gdzie i kiedy wybuchnie wojna?”. Czy choćby najprostsze i 

przynoszące najwięcej profitów: „Co z tą giełdą?”. 

I inne tego rodzaju „prościutkie” pytania. 

Między nami mówiąc, w większości przypadków (na przykład w pytaniach: „Kto 

zostanie prezydentem USA?” czy „Kiedy wybuchnie jakaś wojna?”) łatwiej wykreować 

własną odpowiedź, czyli sprawić, aby nasze przewidywanie stało się rzeczywistością, niż 

naprawdę prorokować, czyli na podstawie przesłanek przewidywać, co się stanie. Abym 

był dobrze zrozumiany. Skomplikowane układy, takie jak na przykład współczesna giełda, 

są łatwiejsze do ogarnięcia przez samodzielne kreowanie trendów (choćby wywołanie 

wojny) niż realne zgadywanie tego, co się stanie w przyszłym tygodniu. Choć na mniejszą 

skalę warto też zgadywać – o czym zapewni Państwa wielu inwestorów giełdowych, któ-

rzy odnieśli sukces. 

Reasumując: nie będzie klasycznej i skutecznej futurologii, bo brak odpowiedniej 

jednostki obliczeniowej. Mówiąc inaczej, do szamanizmu dochodziliśmy miliony lat – od 

małpoluda (och, jak ja uwielbiam to niejasne i związane głęboko z koncepcjami profesora 

Wiercińskiego określenie), aż po to, co współcześnie nazywamy człowiekiem. Jeśli dziś 

nie potrafimy wykorzystać tego superkomputera w naszej głowie inaczej, niż jedynie do 

małych machlojek, to cóż nam pomoże? 

A na koniec dwie dygresje. 

Po pierwsze, jestem głęboko przekonany, że jeśli prości ludzie domyślają się takich 

rzeczy, to specjaliści z paru mocarstw świata dokładnie o nich wiedzą, a nawet więcej – 

zaangażowali już pewne środki w badanie tego, co jest wyśmiewane jako teoria spiskowa 

i podejście „no, co ty, w czary wierzysz?”. 
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Bo skoro można wydać kilkadziesiąt milionów dolarów na nowy projekt samolotu 

odrzutowego, a następnie wyrzucić go do śmieci jako „niespełniający warunków” – czyli 

knot, to tym bardziej można wydać parę milionów na szeroko zakrojone i wieloletnie ba-

dania czegokolwiek. A już na pewno czegoś, co od tysiącleci podgrzewa umysły i powo-

duje, że ludzie odklejają się od swego życia, próbując „przeniknąć nieprzeniknione”, że tak 

pretensjonalnie stwierdzę. 

Po drugie zaś, trzeba powiedzieć, że popularna w ostatnich dziesięcioleciach psy-

chologia głębi nie jest nam w stanie powiedzieć nic konkretnego na temat funkcjonowania 

nieświadomych możliwości i rejonów mózgu. Niczego więcej niż byle wiejski proboszcz 

czy też najbiedniejszy hinduski kapłan. Wiem o tym dobrze, bo spotkałem ich obydwu. 

I to oni mają rację, a nie nasi, pożal się Boże, „myśliciele” i „profesory”, czy nawet, 

dysponujące realna mocą obliczeniową superkomputery. I jest tak bez względu na to, jaką 

ideologię wyznajemy. Bo oni pamiętają. Bo ich nauczono. Że muszą być: komputer – dane 

–program. Prawdziwe. Jak mówił koleś, niesłusznie niezaliczony do wieszczów: Myśmy 

wszystko zapomnieli. 

Zapomnieliśmy dane – ponieważ po prostu odrzuciliśmy naszą tradycję i historię. 

Jeśli ktoś nie wierzy, wystarczy włączyć telewizor. Ekran pokaże mu, jakimi pierdołami 

mentalnymi się żywimy. 

Jednostka obliczeniowa? Zapomnieliśmy o potędze mózgu, a komputer, nawet 

gdyby potrafił zrobić to, co nasz mózg, nie miałby tej fantazji tworzenia. 

A program? Zapomnieliśmy religię, zapomnieliśmy rytuał, zapomnieliśmy nawet 

tworzenie czegokolwiek poza formowaniem materii. 

Gdzieśmy doszli? No, gdzie? 

Szlachetny – walczący ze swymi ograniczeniami – australopiteku. Wykraczający 

poza siebie – homo habilis. Neandertalczyku słodki i bezbronny. Czy nawet ty, jednaki z 

nami – prosty i uczciwy syberyjski szamanie z wielkich czasów szamanizmu. Gdzie jeste-

ście? Co się z wami stało? Współcześni ludzie potrzebują waszego romantyzmu, waszej 

siły i umiejętności sięgnięcia w głąb. 

Wróćcie choć na moment i przepowiedzcie, co z nami będzie. W końcu was już nie 

ma na świecie. Żyjecie tylko w głębokich partiach naszej jaźni. Możecie przyjść i stanąć w 

prawdzie. Jeśli wy nie dacie rady, komu z nas się uda? 

PS. W następnym odcinku – „przyszłość popkultury”. 

 


