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PHILOSoffER’S LENSE / OKIEM FILOZoffA
Filozoficzna prognoza Globalnego Ocieplenia
Możliwego Świata Międzyludzkiego
Opracował Zespół Filozofii Globalnej Myślicieli Wschodu, Zachodu,
Północy i Południa [w skrócie ZFGM]

Piotr BARTULA*
RAPORT
Na posiedzeniu w dniu 1 stycznia 2017 roku ZFGM przewidział, że w przy‑
szłych (+ n) latach nie będzie już obowiązywało żadne narodowe „zimno”
czy „ciepło”, o których klasycy konserwatywnej termo‑filozofii pisali uczone
traktaty. Lokalną prognozę pogody kulturowej uznano za relikt niechlubnej
przeszłości, wprowadzono nawet dzień przeciwko termometrowi narodowemu.
Nowa Teoria Ocieplenia Świata Możliwego [TOSM] przewidywała wyłącznie
temperatury wielokulturowe. Przyjęto meteo‑hipotezę, że nad Człekowiskiem
‑Globaliskiem będzie odtąd powiewał sztandar Trwałego Ocieplenia Między‑
ludzkiego [TOP]. Pod jego zefirko‑powiewami ocieplą się stosunki pomiędzy
cumulusami heteroerotycznych homoseksualistów i homoerotycznych hetero‑
seksualistów, ich ciepłe prądy połączą się pod wieżami w Brugii i Alkazarem
w Toledo. Pod katedrą w Reims zbiorą się bataliony Turków z Berlina i z Za‑
głębia Ruhry, tudzież centurie francuskich i belgijskich Kurdów oraz Pakistań‑
czyków — miliony gorących Arabów i Berberów. Pod florenckim baptysterium
staną ochotnicze hufce grzewcze nowych Europejczyków z Berlina i Mediola‑
nu, Sztokholmu i Madrytu, Londynu i Kopenhagi — będą to szyici i sunnici
zespoleni w gorącym uścisku termodynamicznym. Pod pomnikiem Rolanda
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w Bremie pojawią się w ciepłych szalikach Berberowie z Francji, tudzież holen‑
derscy Marokańczycy i Eskimosi.
Splotą się również wyże i niże wyznawców patriarchatu, matriarchatu i sin‑
glizmu. W słońcu Globalnej Demokratury [GD] ogrzeją się politeiści i mo‑
noteiści, ateiści i wolnomyśliciele, synkretycy, multikulturaliści i multikolo‑
ryści. Legiony wspólnot szariatu przyjmą przekaz termiczny wraz z katolikami
i prawo‑człekami objętymi wiatrem poligamii i poliandrii.
Znikną chłodnie chrześcijańskiego antyjudaizmu i antyislamizmu oraz an‑
typoganizmu, muzułmańskiego antychrystianizmu i antyjudaizmu tudzież ży‑
dowskiego antychrystianizmu i antymuzułmanizmu. Powstanie Wielka Elek‑
trownia Cieplna [WEC] judeo‑chrześcijańskiego‑muzułmanizmu obsługiwana
przez buddystów.
Powstaną tymczasowe strefy termo‑zbieżności: konserwatywni libertarianie,
rygoryści, utylitaryści, wyzwoliciele zwierząt, tradycjonaliści, transnacjonali‑
ści i transseksualiści, genderyści i transgenderyści, anarchiści, dandysi, pija‑
cy, ćpuny, dewianci, ekscentrycy, outsaiderzy, eseiści, poeci i chamy wydzielą
ogromną energię cieplną pod wieżą Eiffla w Paryżu. Studenteria uniwersytetów
w Padwie, Bolonii, Oxfordzie, Pradze i Krakowie urządzi wielką orgię grzewczą,
łącząc się wtyczkami przez Skypa.
W opinii kilku optymistycznych prognostów ZFGM również we wschodniej
strefie klimatycznej będą miały miejsce zdarzenia wyjątkowe, pogodowe cuda:
Żydzi przekażą gorący pocałunek przedawnienia neonazistom, antykomuniści
postkomunistom. W noc świętojańską wszyscy wyszepczą do siebie termiczne
szalom, szalom; ogrzewamy i prosimy o ogrzewanie. Chorwaci pozdrowią Ser‑
bów, a Polacy Ukraińców na Wołyniu.
Podadzą sobie znak pokoju kibice Cracovii i Wisły, którzy w tańcu krze‑
sania maczetami dostarczą dodatkowe ciepło kulturalne z Europy Środkowo
‑Wschodniej do Europy Zachodniej. Justyna Kowalczyk własną piersią ogrzeje
Marit Bjørgen, aby już nigdy nie musiała chorować na astmę (i wygrywać).
Wyparuje dwutlenek PO‑PIS, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zasilą
ogrzewanie noclegowni dla wyzwolonych psów, kotów i chomików. Ustalo‑
no, że w czasie pierwszej (rocznicowej) Wielkiej Filozoficznej Globalnej Uczty
[WFGU] hologram Immanuela Kanta na słoniu z pejsami odda hołd Chrystu‑
sowi, Buddzie i Jahwe w Jerozolimie.
ANEKS (ZDANIE ODRĘBNE)
Po zapoznaniu się z futurologicznym projektem Globalnego Ocieplenia Moż‑
liwego Świata Międzyludzkiego uformowała się na kalopskiej prowincji Reak
cyjna Realistyczna Frakcja Mesjańska [RFM], która wsunęła w dłoń swego
Naczelnego Kalopa stary termometr z napisem: „Jest zimno, deszcz i zawieja.
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Ludzkość idzie ku katastrofie. Jak dobrze, że to nie Kalopea. A imię moje Mi‑
nus 44 stopnie Celsjusza”.
S ł o w n i c z ek:
Ka lop		 — mieszkaniec Kalopei
Ka lope a — państwo dobrobytu, które w Australii założył król Bolesław
Śmiały wraz ze swoją drużyną. Gutkowski, W. (1817). Podróż do
Kalopei. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

