KOMENTÁŘ - Hrozba elektronického
koncentráku
Politolog V. Katasonov ve svém článku „Davos 2017 coby symbol ukončení epochy globalizace“
postřehl konec epochy globalizace. Visí zde však hrozba, že nová politika může přejít v přímo
směrem „k elektronickému koncentráku, ve kterém každý jeho vězeň dostane číselnou identifikaci a
bude řízen pomocí digitálních signálů. V části týkající se ekonomiky tento model zcela zruší svobodu
tržních vztahů a navrhuje tvrdý centralizovaný přídělový systém. Tento model lze označit za
post-kapitalismus, či za nové otrokářské zřízení. Duch post-kapitalismu se nad Davosem již vznáší.“
Takové nebezpečí skutečně hrozí a může být nejreálnější ze všech možných cest vývoje lidstva.
Globální politická situace se nečekaně změnila a hlavní výsledek spočívá v odmítnutí přechodu ke
světové tyranii prostřednictvím třetí světové války nebo celosvětového chaosu.
Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně
budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou
stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na kapitalismus státního
typu, v němž nebude místo pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně
kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno dobrými úmysly – bezpečností občanů,
kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením.
Napětí a vojenská konfrontace mezi oběma póly postupem času zaniknou. Vzájemná konkurence
bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace.
Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude
člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitární
společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již
nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési
body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují
hrozbu systému. Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností.
Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní
a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - na
infarkt, mrtvici apod.).
Kulturní prostor se bude na obou stranách postupně z hlediska obsahu vyrovnávat. Pod pozlátkem
úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné
zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně
těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, které si jen zvrácená
fantazie vymyslí, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.
Všechny utopie a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v neschopnosti přežití
totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika
dosáhnou neobyčejně vysoké úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidem hrozit nebude.
Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající
současnou dobu. Postupně se setřou veškeré rozdíly mezi oběma stranami a sjednocení lidstva v
jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas, aby se projevil v plné síle antikrist.
Postupně lidský skot naplní Zemi...
Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy se lidstvo vzpamatuje a bude schopno
vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání, které člověka zušlechťuje. Ale bohužel
pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně menší, než ta, o které píši výše.
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Důvodem je téměř úplná neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj
mravního člověka a lidské společnosti. Vše ovládne Hollywood, pistolnicko-postelová popkultura.
Vzdělání ztratí dimenzi mravní výchovy. Vše dokoná primitivní a zvrácený obsah internetu, který
nepřetržitě realizuje svou temnou funkci, a sice přípravu mas lidí k tomu, aby za materiální blahobyt
a prázdný život naplněný zábavou a požitky dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.
Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale my bychom neměli být jako pštrosi schovávající hlavy do
písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat oči a upozorňovat na hrozbu této budoucí
zvrácené totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku. Především je však třeba bojovat
za mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.
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