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PRZEDMOWA 

 

Myślę, że się ze mną zgodzicie, że jest troszkę 

interesujących rzeczy na tej liście. Za chwilę 

przyjrzymy się dokładniej każdej pozycji. Jednak 

najpierw pragnę się z wami podzielić prawdziwą 

historią z wcześniejszego okresu historii USA. 

Młody człowiek z Dakoty Południowej niczym 

nie zwracał na siebie uwagi, gdy pewnego dnia 

przyjechał do Ouray. Miasteczko to w czasach 

gorączki srebra przyciągało młodych ludzi z terenu 

całego USA, którzy przyjeżdżali tutaj, aby pracować  

w kopalniach srebra, rozejrzeć się troszkę  

w poszukiwaniu przygód lub też zostać na jakiś czas - 

niewiadomo z czego się utrzymując. Tutaj nikt nie 

pytał o sprawy innych, bo pytając można było sobie 

napytać biedy, gdyż nie było to traktowane jako coś, 

co należało do dobrych manier. 

Nasz młody człowiek z północy znalazł na 

obrzeżu miasta jakąś opuszczoną przez poszukiwaczy 

srebra chatkę, wysprzątał ją i w niej zamieszkał, 

zajmując się własnymi sprawami. Rano i wieczorem 

udawał się do miasteczka na posiłki, aby potem coś 

robić, co i tak nikogo nie interesowało. Gdyby go ktoś 
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próbował obserwować, to zauważyłby, że całymi 

dniami wędrował, wspinając się często na najwyższe 

szczyty gór, które otaczały dolinę Ouray z trzech 

stron. Jego szczególną uwagę przyciągały 

wyeksploatowane i opuszczone kopalnie srebra, 

których było wokół wiele. Wieczorami wracał do 

chaty dźwigając na plecach worek z próbkami 

kamieni, co też było nagminnym widokiem i nikogo 

tam nie dziwiło.  

Na bieżąco otrzymywał wykazy raportów  

z wydziału górnictwa w Denver, następnie posługując 

się nimi nawiązał kontakt z wieloma właścicielami 

opuszczonych kopalni srebra, wykupując je od nich za 

marne pieniądze. Wielu z nich z pewnością 

naśmiewało się pod nosem, sprzedając coś, co nie 

było już warte ani centa. Jednakże przestali się śmiać  

w chwili, gdy nasz młody człowiek kilka tygodni 

później zaczął wydobywać ogromne ilości złota  

w swoich nowo zakupionych kopalniach. Odkrycie to 

uczyniło go bajecznie bogatym. Same hałdy 

„bezwartościowych” kamieni obok starej kopalni  

w Bird Mine zawierały złota za 3000$ w tonie 

kamieni. W dzisiejszych czasach byłoby to warte 

kilkanaście razy tyle.  



 
12 

 

W ten oto sposób młody David Ignatius Walsh– 

bo tak brzmiało jego nazwisko - późniejszy Senator  

z Massachusetts zdobył bogactwo na terenach, 

których nikt wcześniej nie uważał za złotodajną 

krainę. Jego tajemnicą było to, że wcześniej studiował 

troszkę metalurgię i zauważył, że dokładnie ten sam 

rodzaj skał, który był traktowany jako odpady przy 

wydobyciu srebra zawierał bogate złoża złota  

w Dakocie Południowej. 

 

 

Doświadczeni poszukiwacze srebra na tych 

terenach chodzili codziennie po iście królewskich 

bogactwach, z pewnością często przeklinając te 

cholerne kamienie, które musieli dźwigać, wysypując 

je na hałdy. Złoto było tam cały czas, lecz nikomu nie 

przyszło do głowy, aby go poszukać. 
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Czy w podobny sposób tracimy coś 

bezcennego z przeszłości? 

 

Ty i ja możemy się czegoś nauczyć z powyższej 

historii, jeśli tylko zatrzymamy się na chwilę i nieco to 

przemyślimy. David Ignatius Walsh, jako człowiek 

posiadający nieco więcej wiedzy niż pozostali 

mieszkańcy Ourey, był w stanie ujrzeć i zrozumieć 

więcej niż wszyscy inni. 

Nasz współczesny świat pochlebia sobie tym, 

że nigdy wcześniej w historii ludzkości nie istniała tak 

wielka liczba mózgowców, których zwiemy 

naukowcami, jaka otacza nas właśnie teraz. W XXI 

wieku jesteśmy tak wykształceni, kulturalni  

i zaawansowani, że łechcemy się wyobrażeniami, że 

nasi przodkowie byli tylko tępymi jaskiniowcami.  

Czy nie mamy tu do czynienia z przypadkiem egoizmu 

opartego na niewiedzy? Tak, to prawda. Posiadamy 

dziś wspaniałą technologię, która na dodatek 

eksploduje w tempie, które zapiera dech w piersiach. 

Odbywa się to dlatego teraz, że posiadamy znacznie 

wyższą inteligencję od naszych przodków? A może są 

ku temu jakieś inne powody? 
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Myślę, że większość z nas zdaje sobie z tego 

sprawę, że dzisiejsza ludzkość nie jest mądrzejsza od 

tej, która żyła tysiąc lat temu. Istnieje jedynie jeden 

czynnik przemawiający na naszą korzyść - my mamy 

możliwość korzystania z zebranej wiedzy  

z przeszłości, dowolnie ją wykorzystywać, robić 

zmiany i ulepszenia. Właśnie dlatego tylko byliśmy  

w stanie osiągnąć tak wiele, w tak krótkim czasie. 

Teraz pozostało jedynie budowanie dorobku 

tysiącleci w ekspotencjalnym tempie. W jakich 

wspaniałych czasach przyszło nam żyć! 

 

 

Nieodkryte Skarby 

 

W podobieństwie do mieszkańców Ouray, 

wielu z nas przechodzi obok skarbów naszej 

przeszłości, nie zastanawiając się zbytnio nad nimi. 

Bez świadomości tego, że mijamy bezcenne skarby, 

które zostały porzucone i dawno zapomniane.  

W rzeczywistości jednak, nadal istnieje wręcz 

królewska porcja wiedzy, która mogłaby na zawsze 

zmienić nasze życie, i to w każdej dziedzinie. Jeśli 
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byśmy tylko pragnęli poszukać, przemyśleć i w pełni 

to wykorzystać. 

 Nie natknąłem się na te informacje z wyboru. 

Kilka lat temu miałem przyjemność zbierania danych 

do książki historycznej, na którą miałem zamówienie. 

W książce tej prehistorii miała być poświęcona 

jedynie malutka część, być może jeden rozdział. Na 

początku, gdy napotykałem na wątki, które nie 

pasowały do składanki, odrzucałem je po prostu, jako 

wątki bez związku. Jednakże napotykałem je coraz 

częściej i częściej, odkładając je konsekwentnie na 

bok, gdyż nie można było ich wytłumaczyć. Czym 

bardziej zagłębiałem się w historię skrawków 

informacji „bez kontekstu” uparcie pokazywało się 

coraz więcej. W końcu stało się to dla mnie jasne, 

bowiem zaczął się wyłaniać pewien wzór.  

To jest tak, że większość archeologów 

specjalizuje się w zawężonych dziedzinach, 

wybierając kraj czy też cywilizację, która ich 

interesuje. Stają się potem ekspertami archeologii 

Egiptu, Afryki Północnej, Grecji czy Ameryki 

Południowej. Odrzucają ze swoich badań te wątki, 

które nie pasują do ich składanki. Dopiero gdy 

zaczynamy przyglądać się tym wątkom w większym  


