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„ … albo wezmy Sowe., Sowa własciwie
nie ma wiele Rozumu, ale jest za to uczona”

Utyskiwania nad jakością życia publicznego i elit
scholaryzacji czy niski odsetek osób z wyższym wykształceniem,
ale fatalna jakość tego wykształcenia.
sprawujących władzę w Polsce rodzą pytania
,
A.A.Milne “Kubus Puchatek” Próby poprawy tego współczynnika, poprzez umasoo genezę takiego stanu rzeczy. W tekście wskazuwienie studiów wyższych jest zabiegiem wyłącznie
ję na przyczyny daleko wykraczające poza doraźmagicznym. Zmiana nazwy nie powoduje zmiany w świecie. Nieuk poprzedzający
ne rozgrywki polityczne oraz dokonuję charakterystyki wyżej wymienionych.
Demokracja z zasady jest systemem antyelitarnym. W tradycji było tak, że aspiracje swoje nazwisko tytułem - nadal jest nieukiem, tyle, że może bardziej żenującym.
do sprawowania władzy zdradzali ludzie dysponujący pożądanymi kwalifikacjami, Nie istnieje zasadniczy próg, pułap niekompetencji, który stanowiłby współcześnie
względnie ludzi kompetentnych było na tyle wielu, że osoby nieposiadające odpo- istotną barierę dla kariery nawet w obszarach tradycyjnie kojarzonych z niezbędnymi
wiednich kwalifikacji nie miały specjalnych szans zaistnienia - skutkiem funkcjo- kompetencjami. Nie trzeba dziś kończyć elitarnych czy choćby jakichkolwiek wyżnowania procedur demokratycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym szoku- szych studiów, by móc wykonywać profesję lekarza (tzw. medycyna alternatywna),
jąca kariera Nikodema Dyzmy była czymś na kształt fotograficznego negatywu elit. nauczyciela etc. Uniwersytety, szkoły wyższe, zatraciły swój tradycyjny charakter
Obecnie - w świecie przepełnionym Dyzmami - fotograficzny negatyw stał się pozy- stając się przedłużeniem szkół zawodowych. Niegdyś z faktu ukończenia studiów
tywem. W gabinecie medialnych krzywych luster coraz trudniej rozstrzygnąć, co jest wyższych mógł wynikać jakikolwiek ogólny szlif kulturowy. Obecnie, gdy na studiach
tylko kreacją wizerunku, a co rzeczywistą postacią. Coraz trudniej rozstrzygnąć, kto student nie ma kontaktu z filozofią, logiką, językami klasycznymi, trudno wnosić by
się w kim przegląda - czy elity w masach czy masy w elitach. Pojawienie się specja- specjalizując się w takiej czy innej profesji absolwent czymkolwiek odróżniał się od
listów od kreowania wizerunku, pomagających nie tyle być kimś, co za kogoś ucho- tych, którzy studiów takowych nie ukończyli. Co takiego niby poświadcza jego „wyżdzić - jest jedną z konsekwencji społecznego przyzwolenia na pozór, blichtr, kłam- sze wykształcenie”? Ukończył wyższą szkołę zawodową - i różni się od absolwenta
stwo. W rzeczywistości PRL usankcjonowano społeczne przyzwolenie na fałsz - jako zasadniczej szkoły zawodowej tym tylko, że mniej pracował fizycznie. Społeczność
naturalny element w życiu tak jednostki, jak i społeczeństwa. W kłamliwym ustroju, uczonych zasilana jest przez absolwentów studiów wyższych, pogłębiających swoje
w zakłamanym świecie wzrastało przyzwolenie dla kłamstwa, tak iż w III RP ucho- „kompetencje” na studiach doktoranckich, które niejednokrotnie okazują się czterodzenie za kogoś, nie zaś bycie kimś - jest niemal standardem. PRL wprowadziło do III letnim uczestniczeniem w seminarium promotora oraz w lektoracie języka obcego.
RP konia trojańskiego w postaci braku kultury demokratycznej, antyinteligencki Tego rodzaju opinie mogą się wydawać na pierwszy rzut oka nadto radykalne. Nie
system edukacji i brak tradycji społecznej debaty czy konsultacji. System szkolny tak mniej każdy, kto zetknął się (na poziomie redakcyjnym) ze statystyczną twórczością
PRL, jak i III RP w znaczącym stopniu ponosi odpowiedzialność za kiepską jakość ży- ludzi obudowanych tytułami naukowymi wie, że teksty te niejednokrotnie nie tylko są
cia publicznego w Polsce. Miarą zastoju cywilizacyjnego nie jest niski współczynnik nieporadne na poziomie interpunkcji, ortografii czy gramatyki, ale niezborne na
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poziomie wyciągania wniosków czy formułowania opinii.
Wyrazem powszechniejącej powierzchowności są także publicyści i dziennikarze III
RP. Dziennikarze są śledczy, dociekliwi, wnikliwi - cóż z tego, kiedy zwyczajowo
charakteryzują się brakiem kompetencji pozadziennikarskich, uniemożliwiających
przykładowe rozróżnienie liberalizmu od konserwatyzmu. Recenzują poczynania
polityków nie mając kompetencji recenzenta: „Wyciągają wnioski”, przy czym
bardziej wyciągają niż wnioski, kształtując tym samym wyobrażenia nieprofesjonalisty o „profesjonalności”. Koło się zamyka: niekompetentni aroganccy politycy, indagowani przez niekompetentnych aroganckich dziennikarzy we wzajemnych grach
i podchodach kreują świat przy ulicy Wiejskiej, po czym sprawiają wrażenie zdumionych karierą osobowości osobliwości a' la najsławniejszy wicepremier odrodzonej
Rzeczypospolitej.
Masy będąc edukowane w sposób anachroniczno-dogmatyczny nie są w stanie
- w swej masie - dostrzec walorów edukacji, poza stereotypowym przeświadczeniem,
że uczyć się trzeba, względnie, że studiują dla papierka. Papierowi studenci nie
dostrzegając związków kompetencji z rzetelnością nie odczuwają skrępowania tak
z powodu braku jednego, jak i drugiego. Tym bardziej, że przykład idzie z góry, a ryba
psuje się od głowy. Powszechna specjalizacja połączona z nieuchronnym
obniżaniem kultury ogólnohumanistycznej owocuje światem
zaludnionym przez wąsko wyspecjalizowanych ekspertów.
Obserwujemy podwójną komedię
omyłek: „elity” wzorem elit intelektualnych 20-lecia międzywojennego roszczą sobie pretensje do prestiżu społecznego, zaś człowiek masowy rozpoznaje w „elitach” tabuny hochsztaplerów. Ludzie masowi - nie dostrzegając istotnych
różnic między jakością samozwańczych
blagierów, a blagierami bez pozłotka vide
Z.Wrzodak, R.Giertych A. Lepper i inni -

chętnie garną się do zajmowania miejsc blagierów. Co dziwić nie powinno.
Niegdyś ludzie przeciętni nie odgrywali epokowych ról (może poza czasami
rewolucji) - stanowili „powierzchnię”, po której toczyły się dzieje; byli oni tym, czym
w geografii poziom morza. Wiek XX przyniósł pod tym względem radykalną zmianę.
Przemiany cywilizacyjne ostatnich dekad połączone z dziedzictwem ustroju komunistycznego sprawiły, że jednym z istotnych niebezpieczeństw czasów nam współczesnych są nowocześni barbarzyńcy.
Jose Ortega y Gasset jako jeden z pierwszych myślicieli minionego stulecia zauważył
zjawisko wyczerpania się tradycji i wystąpienia kultury z jej dotychczasowych ram.
Opisywał kolejne symptomy wypierania rzeczywistości kompetencji przez rzeczywistość wizerunku, pozoru, kreacji. Tytułowy Bunt mas polega na tym, że po raz
pierwszy w historii kultury człowiek masowy przejął inicjatywę i zaczął narzucać swoje wymagania "reszcie świata". Nigdy dotąd człowiek masowy nie pretendował do
tego, by mieć własne "idee" i uważać je za normę dla innych. Bunt mas - społeczne
ożywienie ludzi przeciętnych - jest wynikiem umasowienia wszelkich zjawisk społecznych, uprzednio mniej lub bardziej elitarnych. Dla Ortegi umasowienie, uspołecznienie, demokratyzacja danego obszaru rzeczywistości powoduje zanik jego
jakości np.: umasowienie edukacji owocuje gwałtownym spadkiem jakości kształcenia. Twierdził on, że istotna nowość naszych
czasów polega na tym, że umysły przeciętne i banalne nie odczuwają z tego tytułu żadnego dyskomfortu - więcej - w imię swej
przeciętności domagają się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi oraz do narzucania tych cech wszystkim innym. Masy
zhardziały w stosunku do mniejszości - nie są im posłuszne,
nie naśladują ich ani nie szanują, a raczej wprost przeciwnie
odsuwają je na bok i zajmują ich miejsce. Jak zauważył Ortega - człowiek czasów współczesnych sprawia wrażenie zagubionego w nadmiarze własnych możliwości - posuwa się
naprzód w sposób najbardziej prymitywny - po prostu bezwolnie dryfując, nie starając się kreować swej rzeczywistości. Jesteśmy jak ów regent z czasów dzieciństwa
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Ludwika XV, który miał wszystkie talenty z wyjątkiem talentu posługiwania się nimi.
Człowiek masowy istnieje kolektywnie, rządzi nim prawo liczby i nawet w zaciszu
domowym, w intymnych gestach, emanuje z niego liczba, którą ma za plecami, którą
jest wsparty. Co za tym idzie - nie ma on osobowości. Nie ma też poglądów pojmowanych jako wynik życiowego doświadczenia i wypracowanej postawy wobec świata.
Ma natomiast opinie, wiele opinii, falujących pod wpływem chwilowych prądów. Opinie te - zastępujące poglądy - są jego sposobem uczestniczenia w życiu publicznym.
Demokracja masowa to rządy opinii, nie poglądów. Masa jest więc zbiorem osób bez
specjalnych jakości - lub też jakości, jakie te osoby ewentualnie posiadają, nie wpływają na ich jednostkowe życie ani też na życie zbiorowe. Dla Ortegi y Gasseta nie
było wątpliwości, że ludzkość dzieli się na takich, którzy potrafią dużo wymagać od
siebie, biorą na siebie obowiązki i trudności - i takich, którzy nie starają się o żadne
udoskonalenie ani swojej osoby, ani swego otoczenia, przyjmując życie takim, jakie
jest, pogrążeni w bierności. W oczach pisarza było to cięcie niejako strukturalne, mające charakter antropologiczny - po jednej stronie budowniczowie cywilizacji, nie tylko
geniusze, ale i skromniejsi wynalazcy, po drugiej - masa tych, których nazywamy dziś
konsumentami.
Aktywność elit i postawa naśladowcza mas należały od zawsze do warunków rozwoju
cywilizacji. W przeciwieństwie do zamieszek i rewolucji przeszłości bunt mas jest
nieruchomy, to bunt w bierności. Masa - potęgą swej liczby - zajmuje
pierwszy plan, zmiata tych, którzy stanowią mniejszość, wypycha elity. Narzuca - jako siła polityczna, ekonomiczna, fizyczna - swoje aspiracje i gusta; narzuca własne prawo: prawo
triumfującej przeciętności. Rezultatem bezustannego
parcia masy jest przenikanie ducha masowości do
wszystkich klas społecznych, niejako ujarzmienie elit
politycznych i umysłowych. W następstwie triumfu masy
pojawia się pseudo-intelektualista bez jakości, bądź też
uzbrojony naraz we wszystkie jakości, jakich sobie zażyczymy. Ustawiony w pozycji usługowej wobec dyktatu
mas, sprzedający etykę swego powołania, przynależ-

ność do historycznego dziedzictwa za uznanie społeczne, finansowe, medialne.
Problem buntu mas to nie tyle same masy, co ich demoralizujący wpływ na elity, które
już nie potrafią i nie chcą spełniać swej historycznej roli. W polityce wyraża się to
faktem, że o ile w XIX-wiecznej demokracji elita rządząca proponowała program,
programy alternatywne, a masy na nie głosowały (tam gdzie miały prawo głosu), o tyle teraz masy po prostu dominując - nie kreują wizji - przetasowują jedynie elity. To
masy kształtują swoje elity, narzucając im sposób bycia i modelując je.
Społeczeństwa nie nadążają za rozwojem cywilizacji, w wyniku czego powstała
niepokojąca dysproporcja między społecznym i ekonomicznym awansem ludu, a jego stanem duchowym i moralnym. Szkoły, z których tak dumny był wiek miniony,
nauczyły społeczeństwo posługiwania się technikami nowoczesnego życia, ale nie
były w stanie go wychować. Władza znalazła się w rękach ludzi pospolitych, którzy
nie umieją ani słuchać, ani myśleć. Nie widzą miejsca dla nikogo i niczego, co jest
różne od nich. Są zadufani w sobie i brak im umiejętności roztropnego działania. Nie
troszczą się o nic poza własnymi wygodami oraz zmysłowymi przyjemnościami.
Nad ich sercami i
namiętnościami zapanuje ten, kto trafi do ich lęków
i marzeń, a
także zaproponuje rozwiązania na miarę ich
prostackiej
wyobraźni. Jedną z przyczyn problematycznej sytuacji jest zjawisko specjalizacji oraz stojący za nim - ekspert.
W czasach przedmasowych słowo
ekspert posiadało wydźwięk wyłącznie pozytywny - oznaczając kogoś, kto posiadał ponadprzeciętne kompetencje zazwyczaj osadzone w kulturze
ogólnej. Odmienność naszych
czasów wyznaczona jest przez
wąskie specjalizacje nowoczesnych ekspertów. Człowiek masowy
to zadufany paniczyk, który postę-
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puje tak, jakby istniał na świecie tylko on i ludzie jemu podobni. Za Ortegą: przedtem
ludzi dzieliło się w sposób prosty, na mądrych i głupich, na mniej lub bardziej mądrych
i mniej lub bardziej głupich. Ale specjalisty nie można włączyć do żadnej z tych
kategorii. Nie jest człowiekiem mądrym, bo jest ignorantem, jeśli chodzi o wszystko,
co nie dotyczy jego specjalności; jednak nie jest także głupcem, ponieważ jest
„człowiekiem nauki” i zna bardzo dobrze swój malutki wycinek wszechświata. Trzeba
więc o nim powiedzieć, że jest mądro-głupi. Jest to sprawa nadzwyczaj groźna,
oznacza bowiem, że człowiek ten wobec wszystkich spraw, na których się nie zna,
nie przyjmuje postawy ignoranta, lecz wręcz przeciwnie, traktuje je z wyniosłą
pewnością siebie kogoś, kto jest uczony w swojej specjalnej dziedzinie. Wewnętrzne
poczucie zadufania i własnej wartości prowadzi go do tego, iż mimo że w swojej specjalności osiągnął najwyższe kwalifikacje - specjalizację - a więc cechę wręcz przeciwną do tych, które charakteryzują człowieka masowego, to jednak we wszystkich
innych dziedzinach życia zachowuje się jak pozbawiony wszelkich kompetencji.
Przekorny Hiszpan nie ograniczył się do zauważenia, że mądrych już nikt nie słucha,
pokazał jedną z przyczyn - specjalizację. Tymczasem, w nauce, kulturze, aby dokonać przełomu, trzeba szerokich horyzontów i odrzucenia dotychczasowego dorobku
i sposobu myślenia.
W polskich realiach archetypem takiego eksperta jest prof. L. Balcerowicz, który zna
się na polityce pieniężnej, ale już na gospodarce słabo, a na społeczeństwie wcale.
To właśnie prezes NBP i wielokrotny minister finansów reprezentuje ową bezwładną
masę opinii wiodącej, z którą nie wolno dyskutować, aby nie narazić się na śmieszność. Owo, deterministyczne rozumienie społeczeństwa, każe wierzyć, że wystarczy trzymać się eksperckich szlaków, a bezpiecznie przebędziemy drogę od jednego
historycznego punktu A do punktu B. Opisywana przez Ortegę y Gasseta masa,
która nie pragnie współżycia z nikim, kto do niej nie należy, śmiertelnie nienawidzi
wszystkiego, co nie jest nią samą. Składa się z zadufanych paniczyków, głupiomądrych ekspertów w rodzaju: wymienionego Balcerowicza, a także Kulczyka, Bochniarzowej, Tuska, Kaczyńskich i pewnej liczby dziennikarzy, których wciąż oglądamy w telewizji, słuchamy w radiu i czytamy w prasie, a którzy nie chcą drugiemu
przyznać racji, lecz po prostu są zdecydowani narzucić swoje poglądy innym.

Ortega zauważył dramatyczny kontrast między prymitywizmem i wyrafinowaniem,
między pracowitością, wynalazczością, geniuszem - jaki Zachód wkłada w technikę i biernością, brakiem wymagań w sferze ducha. Czy jest to cena, którą musimy płacić
za demokrację w jej dzisiejszym kształcie?
David Reisman - inny sławny teoretyk kultury - twierdził, że zmiany w kulturze
najłatwiej śledzić poprzez zmiany potrzeb społecznych i sposoby ich zaspokajania.
W czasach nowożytnych Reisman wyróżnił ich trzy rodzaje:
- społeczeństwo sterowane tradycją, podporządkowując jednostki sprawia, że nie
poszukują one alternatywnych wzorów, bo cele jednostki są celami grupy i odwrotnie.
- społeczeństwo wewnątrz-sterowne, w którym jednostka ma więcej swobody
i możliwości wyboru, przy czym jest społecznie wyposażona w psychiczny żyroskop - przyrząd ten raz wprawiony w ruch przez autorytety szkolne, kościelne,
rodziców, starszych utrzymuje jednostki wewnątrz-sterowne na poprawnym
kursie.
- społeczeństwo zewnątrz-sterowne, które zostało zainicjowane
przez naukowy i racjonalny sposób myślenia odrzucający
myślenie religijne. Dawna psychika niedostatku ustępuje
miejsca psychice dostatku, człowiek zewnątrz-sterowny
potrzebuje uznania innych ludzi, którzy są dla niego
punktem odniesienia.
Ludzkie życie, jego dynamika, w znacznym stopniu
upływa między narracjami. Niegdyś mity, legendy, literatura, obecnie programy telewizyjne, filmy czy Internet ukazują świat, jakiego w całym bogactwie nikt nigdy nie
doświadczył. Wzajemne powiązanie tych, jakże
odmiennych, jednostkowych narracji składa się na całość zwaną kulturą. Od zarania dziejów do czasów
nowożytnych, a nawet do początków minionego stulecia dominowały narracje bezpośrednie tj. twarzą
w twarz, stopniowo wypierane przez druk, radio
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i telewizję - tworzące nowego rodzaju rytuały, stanowiąc dla
znaczącej części współczesnej społeczności zasadniczy składnik
otoczenia, środowiska naturalnego. Dojrzewa pokolenie, które od
urodzenia jest ściśle otoczone medialną siecią. Zasadniczym
determinantem czasów współczesnych jest dokonująca się
rewolucja cywilizacyjno-kulturalna. Utowarowienie kultury, połączone z procesem infantylizacji masowego odbiorcy oraz jego
medialnego uzależnienia są czynnikami, które wyznaczają przyszłość społeczno-ustrojową kraju. Czynią to bardziej niźli resentymentalne problemy naszych elit politycznych - usiłujących raz po
raz stworzyć pozór, iż namiętności ze światka na Wiejskiej są tymi,
które wyznaczają horyzont zainteresowań współczesnego mieszkańca kraju nad Wisłą. Obserwujemy nie tylko zjawisko ataku mas
na tradycyjnie elitarne instytucje - teatry, uniwersytety, ale także coś,
co jeden z pierwszych teoretyków masowych mediów - Marshall McLuhan określał
mianem efektu wstecznego lusterka. Inaczej mówiąc - obserwujemy zmierzch tradycyjnych form kultury, charakterystycznych jeszcze dla lat 70-tych XX wieku. Tradycyjna kultura była hierarchiczna. Kultura wyższa była dziełem
artystów profesjonalnych, których dzieła zamawiały i oceniały elity
społeczne, w tym arystokracja, księża, profesorowie, mieszczańscy
koneserzy sztuki. Kultura szerokich mas to kultura ludowa, tworzona przez amatorów - przyswajana w rytuałach, świętach, obrzędach i zabawach. Ten hierarchiczny układ uległ przekształceniu
w model kołowy, gdzie w centrum znajduje się światowa popkultura,
tworzona przez tzw. przemysł kultury. Na naszych oczach, człowiek
pospolity staje się głównym bohaterem i konsumentem, czyli „prawdziwym panem” telewizji. Prezesi, twórcy programów i aktorzy idą
mu na rękę, bo ze względu na swoją liczbę tłum zapewnia największe zyski. Dzięki mechanizmom demokracji ekonomicznej człowiek masowy przegląda się w telewizji niczym w lustrze, wydaje sądy i dzieli się swoimi opiniami, czerpiąc z tej działalności zrozumiałą

jedynie dla siebie przyjemność.
Na obrzeżach popkultury globalnej sytuują się dzieła kultury
artystycznej, czyli sztuki w tradycyjnym rozumieniu. Są one ważne,
ale peryferyjne, będąc, poza jej twórcami i koneserami, niezrozumiałymi dla szerokich kręgów odbiorców. Kultura wystąpiła z brzegów
tradycyjnych ram, i jako próżne i daremne wypada uznać zapatrywania tych wszystkich, którzy upatrują recept na problemy nurtujące
współczesność w starych, sprawdzonych rozwiązaniach.
Wzory zachowań człowiek zewnątrz-sterowny czerpie z mediów.
Wprawdzie rodzice próbują wpływać na dzieci, lecz nie mogą podawać się za wzór - są telewizyjną publicznością, w której toczy się
gra - bohaterem jest człowiek zewnątrz-sterowny; dziecko szuka
uznania u innych dzieci - musi się dostosowywać do grupy, aby w niej
być. Człowiek zewnątrz-sterowny stara się być taki jak inni, nie
wyróżniać się, jest to swoisty typ samotności. Nie ma własnego zdania. Jest
zmuszony do odgrywania różnych ról, więc zatraca się jego osobowość.
Świat mediów jest zasadniczo pozbawiony pracy - jest ona wolna od znoju, zmęczenia, znużenia, monotonii, automatyzmu, powtarzalności - tego wszystkiego, co przodkowie nasi odczuwali każdego dnia w codziennym
zmaganiu z bytem. Zmaganiu z bytem będącym - modlitwą o zbawienie. Telewizyjny świat ukazuje styl życia oparty na czasie wolnym,
rozrywkach. Media kreują wiele sztucznych potrzeb, stając się jednocześnie niezawodnym przewodnikiem w zakresie ich zaspokajania
- służą szkoleniu konsumentów. Technologia cyfrowa powoduje
zmiany w kulturze, przekształcając rzeczywistość w hiperrzeczywistość - sztuczny świat stworzony przez media. Współczesna rzeczywistość osiągnęła charakter gigantycznej symulacji, a to, co stanowiło tradycyjną rzeczywistość dla konsumentów kultury współczesnej stało się odległą zmitologizowaną rzeczywistością (kiedy ostatni
raz Szanowny Czytelniku widziałeś realną kurę, wieprzka czy las nie
będący miejskim parkiem?).
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Europa przeżywa największy kryzys kulturowy - bunt mas, zjawisko aglomeracji, sowego nudzą wszystkie te programy, produkcje, które wymagają czegokolwiek od
czyli pełności. Problemem stało się przepełnienie, naoczny znak społeczeństwa niego - kiedy on jest zadowolony ze status quo. Do telewizji wtargnęło pospólstwo,
masowego, które nagle wtargnęło na arenę dziejów. Kultura masowa jest propozy- które prezentuje samo siebie w najbardziej efektownym, według własnej oceny,
cją daną odbiorcom przeciętnym, co sprawia, że pojawiła się ogromna ilość
świetle. Rozrywki elitarne zastąpione zostały opartymi na voyeuryzmie (podglądauczestników, którzy będąc konsumentami - nie są twórcami. Sytość i samozadowoctwie) rozrywkami masowymi. Media dają ludziom to, czego oni chcą - epatują widza
lenie kultury oznacza powolne jej obumieranie - ponieważ „syta” kultura do niczego
natężeniem brutalności, chamstwa, prymitywizmu, plebejskiego gustu, coraz silnie dąży. Niemal każdy żyje życiem całego świata - przy czym rewolucje, konflikty
niejszymi uderzeniami w psychiczną i fizyczną wrażliwość odbiorcy - powodując jego
zbrojne, kataklizmy są w wyobraźni człowieka masowego, tyleż powszechne, co
zobojętnienie. Dlatego wydarzeniami telewizyjnymi nie są debaty, programy artybanalne - bo medialne. Jednocześnie medialne życie światowe stało się przedmiostyczne czy poetyckie, a okoliczność, iż kolejna pani porzuciła swoje dziecko na
tem transakcji, przeliczalnym na „oglądalność”, „atrakcyjność”,
śmietniku, kolejny pan po pracy zbił żonę, a pewien pan zabił pewnego pana z powo„czas antenowy”, a zwrotnie - czas reklamodawców. Kupowanie
du pewnej pani, którą zbił kolejny pan. Patologie były, są i będą, nie znaczy to jednak,
stało się jedną z ważniejszych czynności człowieka masowego,
że człowiek musi być codziennie o tym informowany. Programy, które ewentualnie
który żyje w otoczeniu przedmiotów i należy do nich. Umysłomogłyby wytrącić konsumenta z emocjonalnego i myślowego
wość konsumenta kultury masowej charakteryzuje się - jak pisał
zamrożenia - nie są emitowane wcale, względnie w pasmach
Reisman - potrzebami i wysuwaniem żądań, brakiem poczucia
marginalnych i w czasie przeznaczonym na sen. Oglądacze nie mają
“NIE KŁAMAŁEM,
wdzięczności, psychiką podobną psychice rozpuszczonego
własnego życia emocjonalnego, ale przeżywają (przeżuwają) emocje
ZATAIŁEM CZĘŚĆ
dziecka. Człowiek masowy jest prymitywny, nie dba o zasady, na
cudze. Wprawdzie nie tańczą, ale patrzą jak tańczą inni, świecą
PRAWDY”
których cywilizacja jest zbudowana, to człowiek pozbawiony dawświatłem odbitym, współkreując ich medialny byt. Cudzy pot, cudze
nej duchowości. Kultura masowa zdominowana jest przez konzmęczenie ma to do siebie, że nie męczy i nie poci, ale cudzy blask za
sumpcjonizm sterowany technologiami i reklamami, zaś człowiek
to - opromienia oglądaczów (podglądaczów).
za horyzont swych aspiracji postrzega najczęściej świat telenowel i telewizyjnej Nastały czasy Internetu - zasadniczo zacierające różnice między twórcą a odbiorcą.
sztuki szczęścia, jak mawiał Abraham Moles - teoretyk kiczu. Przywołując określenie Internet redukując ograniczenia przestrzenne i czasowe przyczynił się do rozwoju
innego teoretyka zmian społecznych - Herberta Marcuse - świat staje się jednowy- kultu prędkości. Zachłyśnięcie się tempem życia widoczne jest choćby w technice
miarowy. Środki komunikacji sprowadzają sztukę, politykę, poezję do bycia towa- kręcenia teledysków na przyspieszonej klatce. Masy nie cenią tzw. wartości
rem. Kiedyś sztuka była czymś rzadkim i wyłaniała się z codzienności. W dzisiej- niepraktycznych, albowiem nie umieją się w nich rozsmakować. A nie umieją, gdyż
szych czasach pojęcie sztuki wpierw zostało pozbawione uchwytnego znaczenia, wymaga to cierpliwości i wysiłku, a te nie przekładają się na nastawienie na sukces
następnie zaś stało się dekoracyjnym elementem codzienności - sztuką szczęścia. i łatwe szczęście. Zjawisko umasowienia stowarzyszone z komercjalizacją i prakMedia w pościgu za oglądalnością sprawiają wrażenie, że szczytem wszystkiego, co tycyzacją jest wrogiem wszelkich tradycyjnych wartości charakteryzujących elity.
można zaproponować widzowi to taniec z gwiazdami i załóż się, kto wygra oraz Masowe środki komunikacji umożliwiają artykulację opinii każdemu, niezależnie od
surogaty oswojonej rzeczywistości w postaci telenowel wraz z „problemami” ich stopnia (nie)znajomości zagadnienia, sposobu argumentacji lub jej braku. Więbohaterów. Potrzeba czynienia masmediów „atrakcyjnymi” sprawiła, że widza ma- kszość ludzi współczesnych, przypisuje sobie prawo do posiadania opinii na jakiś
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temat, nie zadając sobie uprzednio trudu, by zagadnienie owo przemyśleć. Nie Ewentualnie tym, za kogo chciałby uchodzić. Miast Witkacowskiej wizji szewców dystwierdzę, że tego rodzaju sytuacja jest zła, jest natomiast z całą pewnością nową kutujących o teorii względności i mechanice kwantowej - obserwujemy polskiego hydjakością.
raulika, gospodynię z plebanii i Szymona Stańczyka - krotochwilnego Majewskiego,
Bezideowość pokolenia telewizji i Internetu jest bodaj najbardziej narzucającą się
wyznaczającego horyzonty „myślącym” Polakom w opozycji do popisów didżejów Racechą młodzieży współczesnej Polski. Pokolenie starsze o dekadę - konsumenci
dia Maryja, nadających dla Polaków myślących inaczej. Pluralizm mediów - wyrażająpoczątkujący - wychowują konsumentów doskonałych. Konsumentów elastyczcy się w powtarzaniu w różnych kanałach zasadniczo tych samych wiadomości nych i łaknących coraz to nowych podniet bezproblemowych, bezwysiłkowych
uzupełniany alternatywą RM oraz niszowymi, społecznie niezauważalnymi czasopisi bezstresowych. O ile niegdysiejsi twórcy zmuszali odbiorcę do wysiłku, namysłu,
mami tych, którzy zdają się mówić, że nie tak miało być - ukazuje w pełni smutek
o tyle twórcy masowej kultury dla masowego konsumenta nie tylko nie czynią tego,
naszego życia publicznego.
ale najzwyczajniej w świecie uniemożliwiają - produkując rzeczy
Asnyk zauważył w swoim czasie, że tacy poeci, jaka publiczność. Parafrazując go
tak miałkie, że nawet teorii do sztuki dorobić się nie da. Młody człomożna stwierdzić: takie elity - jaka społeczność. Kondycja elit politycznych, kulturalwiek - „migawkowy”, mgławicowy widz - zatraca umiejętność
nych czy naukowych - zasadniczo kiepska - jest odbiciem stanu świadomości sposkoncentrowania uwagi dłużej niż chwilę na czymkolwiek, bo nałecznej. Zamiast prognozowanej na początku minionego stulecia
tychmiast odczuwa znużenie. Nastolatek wychowany na grach
przez wszelkiej maści społeczników - poprawy kondycji kulturowej
komputerowych i programach TV nie tylko nie jest w stanie skupić
i intelektualnej mas - obserwujemy kundlenie elit. Co nie powinno speTY JESTEŚ
uwagi na obrazie, który nie migocąc feerią barw - nuży, ale dla doscjalnie dziwić, gdy przywołamy obserwację Kopernika, że pieniądz
PRAGNIENIE, A
konalszego zatracenia się potrzebuje oprócz tego rozrywek
gorszy wypiera pieniądz lepszy. Czasy hierarchicznej kultury i stoJA JESTEM ...
multimedialnych. Równocześnie „słucha muzyki”, „ogląda” TV i gra
warzyszonej z nią struktury społecznej przyznającej wiodącą rolę elina komputerze czy telefonie komórkowym, zagryzając wszystko
tom nie wrócą. Można nad tym faktem ubolewać, można przez czas
colą i chipsami - wtedy względnie może się odprężyć.
jakiś próbować go ignorować, natomiast w poszukiwaniu zrozumienia
Marzenie XIX-wiecznych pedagogów i reformatorów społecznych, aby lud przybli- i trafnego rozpoznania rzeczywistości nie przyniesie taka postawa pożądanych
żyć do poziomu elit, dać mu możność współuczestniczenia w kulturze wysokiej - rezultatów. Telewizja - trzeba się pożegnać z tym marzeniem - nie jest już dzisiaj nigponiosło porażkę. Im bardziej rośnie liczba wystaw wielkich mistrzów, przedstawień, dzie wehikułem kultury wyższej. Ośrodki kreowania opinii od dawna ich nie kreują.
koncertów muzyki dawnej, festiwali poezji, filmu, fotografii, tym bardziej wokół kultury Rzeczywista Polska to nie Polska studentów filozofii, miłośników Warszawskiej Jepojmowanej jako formowanie osobowości, poszukiwania prawdy istnienia - zaskle- sieni, mistrzów mowy ojczystej. Obecny w telewizji portret młodych Polaków jest
pia się przezroczysta otoczka obcości. Kultura upodabnia się do zbioru artykułów do nieupiększony, ale i tak piękniejszy niż przeciętna polska rzeczywistość.
nabycia. W świecie hiperdemokracji panuje dogmat, że wszystkie wybory są sobie Mitologizacja rzeczywistości jest dla naszego gatunku naturalnym sposobem jej
równe - ten, kto spróbuje podać to w wątpliwość, zapłaci za to społeczną marginali- oswajania. Człowiek współczesny mitologizuje świat nie mniej, niż nasi historyczni
zacją. Pojęcia niższego i wyższego, na których opierało się dążenie do doskonałości przodkowie. Mamy mity o PRL, mity o Solidarności, mity o cenzurze. Ten ostatni, kręw każdej dziedzinie (tak znamienne dla cywilizacji śródziemnomorskiej), zostało pujący twórców w PRL, pozwalał im na maskowanie impotencji - po otwarciu - szufzmiecione przez święte prawo każdego do bycia tym, czym jest, i niczym ponadto. lady twórców - okazały się zwyczajnie puste.
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Sposób myślenia o życiu w społeczeństwie - rozumiany jako schemat pojęciowy w praktycznym zastosowaniu - jest nieusuwalnym czynnikiem warunkującym sposób bycia każdego z nas. Ten sposób nazywa się
ideologią, a w każdej z nich, tkwią założone rozstrzygnięcia dotyczące
natury życia, społeczeństwa, uznawanych wartości. Ideologie
mitologizują rzeczywistość. W ferworze codziennych przepychanek politycznych okoliczność ta ulatuje tak politykom, jak
i komentatorom życia społecznego. Kiedy konserwatysta, liberał, socjalista, katolik spozierają na „tę samą” rzeczywistość - rozpoznają ją odmiennie. Tego rodzaju perspektywizm jest nieusuwalnym elementem życia społecznego, a rzetelność - nie tylko naukowa nakazuje fakt ten mieć na uwadze. Jak uczą filozofowie - nie istnieją nagie
fakty. W codzienne sprawy, każdy obywatel angażuje nie tylko racje czy „racje”,
ale przede wszystkim emocje, uprzedzenia, frustracje i kompleksy. Tym samym
ewentualna racjonalność - najczęściej utożsamiana przez jej głosicieli ze swoim
sposobem rozpoznawania rzeczywistości - nie odgrywa wiodącej roli w życiu społecznym. Medialną, polityczną, a przez to społeczną karierę, zrobiła nazwa racjonalny. Postulaty racjonalnego myślenia respektowane są w dziedzinie naukowej,
gdzie z reguły zdajemy sobie sprawę z hipotetyczności przyjmowanych twierdzeń. W myśleniu politycznym natomiast notorycznie przeciwko nim wykraczamy. Przykładowo: taka czy inna teoria ekonomiczna - to nic innego jak
pewna empiryczna hipoteza, częściowo tylko uzasadniona i stale narażona na obalenie. Profesor ekonomii, który jako uczony dobrze
o tym wie, w swej działalności politycznej traktuje ją jako niewzruszony dogmat, nie dopuszczając możliwości jakiejkolwiek
jej modyfikacji.
Magiczne przekonanie, że życiu społecznym liczą się tylko racje
i argumenty połączone z błędnym mniemaniem, że procedury demokratyczne są także narzędziem rozstrzygania sporów światopoglądowych - jest jednym z istotnych czynników zamieszania rządzącego życiem
publicznym w Polsce. Wprawdzie demokracja to rządy większości, ale z posza-

nowaniem praw mniejszości i nie podejmowanie prób przegłosowywania spraw
niebędących przedmiotem głosowania (wolności osobiste). Dlatego jest
pozbawiona siły perswazji popularna w Polsce argumentacja, w zgodzie
z którą z domniemanego katolicyzmu większości społeczeństwa - coś
miałoby dla nich wynikać w sferze publicznych uprawnień. Sprawy
dotyczące wolności obywatelskich nie podlegają dyskusji w społeczności demokratycznej w takim sensie, iż nie istnieje ani potrzeba przekonywania kogokolwiek, ani tym bardziej przegłosowywania. Podstawowa intuicja społeczności demokratycznej to intuicja symetrii przywilejów, praw i obowiązków. Wprawdzie społeczność
może promować określone, preferowane rozwiązania, ale tylko w zakresie,
który nie ogranicza swobód obywatelskich mniejszości. Niezrozumienie tego
mechanizmu jest jedną z bolączek, które nękają przestrzeń publiczną w Polsce,
będącą nadmiernie ideologizowaną przez kolejne ekipy sprawujące władzę. Resentyment i chęć naprostowania ścieżek odmiennym charakteryzuje poczynania (a właściwie deklaracje) zwycięzców ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
PiS wprawdzie wygrał wybory parlamentarne, nie mniej mandat jego społecznego
poparcia nie uzasadnia megalomańskich zapędów wyrażających się w deklaracjach
przebudowy, uzdrowienia, restytucji itp. we wszystkich niemal sferach życia społecznego, zwłaszcza tych, które głosowaniu nie podlegają.
Zdarzenia zyskują dziejowy, historyczny wymiar nie dlatego, że się je takimi
nazywa, „proklamuje”, ale dlatego, że takimi są. O ile więc zmiana ustrojowa uzasadnia jakoś zmianę nazwy państwa z PRL na III RP, o tyle
nie jest dość dobrym powodem zmiany nazewnictwa (na IV RP) wygranie wyborów parlamentarnych przy poparciu ok. 15% dorosłych obywateli - nawet jeśli zwycięzcy są ambitni. Ludzie
wprawdzie potrzebują nowoczesnych mitów, ale groteskowa narracja mitów nie stwarza. To inne narracje. Wprawdzie zachęcająco, metafizycznie wręcz brzmią deklaracje o rozbiciu „układu” panującego w Polsce po obradach okrągłego stołu, ale cały czar pryska z chwilą, gdy się na
moment w tę „okrągłostołową” narrację wmyślić. Zaiste dziwaczny to „układ”,
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który rzekomym beneficjentom miał do zaproponowania tyle samo, co jego
rzekomym kontestatorom. Rzekomym - bo stawiam przysłowiowego konia z rzędem temu, kto wskaże jakieś znaczące różnice w statusie społeczno-politycznym
zachodzące pomiędzy, powiedzmy, B.Geremkiem, A.Michnikiem - „beneficjentami”,
a braćmi Kaczyńskimi -„kontestatorami” „układu” okrągłego stołu. „Kontestatorami”
- bo bracia Kaczyńscy byli aktywnymi uczestnikami obrad okrągłego stołu. Rozwiązanie zagadki wiarygodności tożsamości osobowej braci Kaczyńskich wypada
pozostawić bez komentarza. Ja jedynie odnotuję, że mit posiada siłę nośną, jeśli nie
zawiera rażących fałszów. Nawet dzieci nie lubią być oszukiwane. Sprawiedliwie
wypada odnotować, że brak proporcji i skłonność do nadmiernej mityzacji rzeczywistości charakteryzuje większość znaczących sił politycznych w Polsce - nie tylko
tych ze strony PiS. Groteskowe wyczyny rozmaitych TKM-ów (teraz k... my - jak
głosiło rewolucyjne zawołanie poprzedniej rewolucji moralnej ) spotykają się z histerycznymi reakcjami polityków opozycji i sprzyjających im mediów, używających
słów nadmiarowych: cenzura, komunizm, dyktatura, faszyzm. Szczęśliwie Polacy
są na tyle niekonsekwentni, a jednocześnie przekorni, że cokolwiek robią jest niepełne, chybotliwe, wybrakowane. Nie mieliśmy komunizmu z prawdziwego zdarzenia, nie będziemy mieć także państwa
wyznaniowego.
W Polsce nie istnieje ugrupowanie polityczne, które byłoby programowo i konsekwentnie liberalne, ale istnieją ugrupowania antyliberalne, które zwalczają liberalizm, realizując jednocześnie elementy
liberalnej polityki gospodarczej. Nie istnieją ugrupowania komunistyczne, ale istnieją ugrupowania antykomunistyczne mające w swych programach i arsenale propagowanych rozwiązań środki i metody komunistycznej proweniencji. Polscy socjal-

demokraci wyznaczają kierunki polskiemu liberalizmowi, konserwatyści socjalistom
itd. Słownik polskiego życia społeczno-politycznego wymaga gwałtownego przeredagowania, czemu skutecznie przeciwdziałają główni bohaterowie, robiąc możliwie
wszystko w tym kierunku, by trudno było rozstrzygnąć, o co komu chodzi. Nazwa racjonalny odmieniana jest przez wszystkie przypadki, przez wszystkich zantagonizowanych polityków. Nie dziwi więc, że nic ono w ich ustach nie znaczy. Jest to kolejny
przykład magicznego podejścia do języka i utożsamienia nazw z pojęciami. Nazywając coś w pewien sposób - nie zmienia się tym samym natury rzeczywistości, choć
zawsze można próbować zaczarować ją słowami. Można próbować zwłaszcza wtedy,
gdy nie odróżnia się nazw od pojęć.
Gdyby w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju obowiązywał język pojęć,
a nie nazw, to być może warto przypomnieć, dla przykładu, że: wprawdzie konserwatyzm zaleca ostrożność w odchodzeniu od historycznych korzeni życia społecznego,
ale nie oznacza to reaktywacji martwych formuł, które budzą miłe pewnym osobom
odczucia i resentymenty. Zaś konserwatyzm zradykalizowany kładzie nacisk na indywidualizm pojmowany jako jednostkowa odpowiedzialność, wolny rynek prawo i porządek oraz minimalną rolę państwa, gdzie ani tradycja, ani życzliwość, ani wspólnota
nie mają większego znaczenia. Tymczasem w ustach polskich polityków określenie
konserwatysta „znaczy” tyle, co się danemu mówcy zdaje.
Impotencja programowa jest jedną z najbardziej narzucających się charakterystycznych cech naszego życia publicznego. Czynniki personalno-historyczno- resentymentalne są najczytelniejszymi wyznacznikami różnic dzielących poszczególne ugrupowania polityczne. Niektóre organizmy partyjne pozbawione szerszego zaplecza
społecznego mają charakter lokalno-parlamentarno-„władczy” w takim sensie, że są
to drabiny służące do zdobycia władzy. Politycy z pierwszych stron gazet, liderzy partyjni i parlamentarni, niedoszli prezydenci - wszyscy oni ulegają szybkiemu zapomnieniu. Bodaj żaden klub parlamentarny nie utrzymał stanu posiadania - swych parlamentarzystów - przez daną kadencję. Nie istnieje ugrupowanie polityczne, które
zdobyło władzę i przeżyło jej utratę bez istotnej marginalizacji czy wręcz anihilacji. Co
pokazuje, że nie programy, nie wizje były spoiwem je łączącym. Trudno o bardziej wymowny argument na rzecz doraźności i koniunkturalności poczynań tych wszystkich,
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którzy aspirują do miana bycia elitą polityczną kraju.
W polskim życiu publicznym notorycznie mylone są istotne rysy podziału programowego z podziałami pozornymi. Istotnymi podziałami są podziały poglądowe; nieistotnymi historyczne. Spieszę uspokoić czytelnika zdenerwowanego uprzednią konstatacją. Podziały historyczne są nieistotne dla sprawowania władzy w tym sensie,
że żaden kraj na świecie nie realizuje polityki historycznej; a deklarowane prekursorstwo koalicji rządzącej, najpewniej będzie kolejnym znaczącym wkładem w groteskę światową.
Kiedy wczytać się w deklaracje programowe poszczególnych ugrupowań, odnajdujemy w nich mimowolną -jak sądzę - bezradność wobec rzeczywistości. Trudno inaczej oceniać dogmatyczne powielanie frazesów, brak wizji i niemożność wypracowania względnie koherentnego programu. Trwanie i dryfowanie jest naczelną ideą
polityczną jednoczącą wszystkich niemal polityków, niezależnie od jednoczących
lub różniących ich deklaracji ideowych. Psychologicznie, takie pojmowanie rzeczywistości przez polityków jest zrozumiałe: gra idzie o dużą stawkę - utracona dziś
władza nie powróci już, więc…
Inna rzecz, że politycy zauważając bezideowość społeczności zdają sobie najpewniej sprawę z okoliczności, iż wyrazistość programowa
uniemożliwia udawanie, że jest się reprezentantem niemal wszystkich możliwych racji: likwidacji wypaczeń i niesprawiedliwości,
stwarzania równych szans, wspierania najsłabszych i dążenia do
mglistych i nieprecyzyjnych „reform”. Katalog niekompetencji
uzupełniany jest permanentnymi czynnościami zastępczymi - wynikającymi najczęściej z błędnego rozpoznania potrzeb społecznych i czynienia ze swych prywatnych fiksacji zagadnień pierwszorzędnej wagi państwowej. Innym charakterystycznym elementem
krajowego życia publicznego jest reakcyjność. Kolejne rządy bardziej przeciwdziałają niż kreują, stymulują, dążą do realizacji celów. Koncentracja na czynnikach
makroekonomicznych, przy braku wizji polityki rządowej w ważkich obszarach życia
społecznego powoduje, że katalog społecznych bolączek ostatnich kilkunastu lat jest
niezmienny. W ślad za setkami ustaw regulujących coraz to nowe obszary „kompe-

tencji” parlamentarzystów i mimo
„usilnego” przeciwdziałania nadal mamy archaiczne szkolnictwo, niedomagającą służbę
zdrowia, bezrobocie strukturalne,
degradację nauki, kultury itd.
Wobec nieistnienia w Polsce
stałych elektoratów partyjnych
zrozumiałe jest także, że nie
ma przeświadczeń politycznych są jedynie przypływy i odpływy koniunktury. Gdzie podziali się
intelektualiści? Obserwujemy nową kategorię intelektualistów coś, co Amerykanie
nazywają public intellectual. Są oni produktami społeczeństwa masowego. Osobami ze środowiska
akademickiego, pisującymi teksty prasowe, uczestniczącymi
w dyskusjach radiowych i telewizyjnych, podejmującymi
tematy
luźno (lub zgoła wcale) związane z ich profesją, a
interesujące szersze kręgi ludzi. W ten sposób media
tworzą - wedle niezbyt jasnych kryteriów - płynną wprawdzie, lecz z grubsza identyfikowalną grupę intelektualistów
publicznych; niekoniecznie uznanych autorytetów naukowych
czy moralnych, lecz funkcjonujących niejako w ich kostiumie.
Odbiorcy mediów zakładają bowiem, że osoby te respektują kodeks wbudowany w wizję intelektualisty, a zakazujący wygłaszania
twierdzeń niepopartych mocnymi racjami, których dostarczają badania empiryczne, logika czy odpowiedzialna refleksja filozoficzna.
Tymczasem cechą, która najostrzej odróżnia wykreowanego przez
media intelektualistę publicznego od intelektualisty bez tego przymiotnika jest właśnie niespełnienie tego założenia.
Przykładów profesorskiej dezynwoltury myślowej w wystąpieniach publicznych jest bez liku (zob. artykuł Polska - kraj bez elit?). Niektóre mają podłoże
w indywidualnych obsesjach i dewiacjach. Większość jest jednak wyrazem konformizmu wobec panującego ładu (lub układu) politycznego i ideologii służącej jego
interesom.
Inteligencja - jako warstwa społeczna w tradycyjnym sensie tego słowa - przestaje
istnieć. Na wymarciu są także intelektualiści, coraz rzadziej również są spotykani
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Tradycyjnie mianem intelektualisty określano człowieka zawodowo zajmującego się
twórczą pracą umysłową. Tradycyjnie oczekiwano, by w parze z kompetencjami
intelektualnymi szły wysokie wymagania moralne. Taki stan rzeczy - marginalizacja
społeczna intelektualistów w Polsce - jest także w znacznym stopniu skutkiem ich
poczynań, sposobu ich społecznego funkcjonowania. Intelektualiści okazali się
bezradni wobec przemian ustrojowych i cywilizacyjnych - nie rozpoznali ani tego,
co się stało, ani tego co się dzieje, ani tego ku czemu to zmierza. Jak zauważył
B. Chwedeńczuk: istnieją partyjne i publicystyczne poglądy na polską
rzeczywistość, nie ma natomiast choćby próby całościowej, teoretycznej refleksji
nad gospodarką, społeczeństwem, kulturą, kościołem katolickim, nad związkami
tych podsystemów, nad ich ciągłością, zmiennością (w krajach gdzie istnieje życie
intelektualne ukazuje się najmniej kilka tego rodzaju książek w ciągu roku).
Intelektualistów polskich cechuje nadto:

- konformizm i autocenzura - jeśli już zabierają głos w sprawach publicznych, to
zazwyczaj mówią to co uchodzi, co popłaca.
- niedialogowość - wygłaszanie emocjonalnych tyrad, zamiast argumentów;
nastawienie na eliminację i skompromitowanie przeciwnika, nie zaś na współpracę. Zapleczem tej postawy jest niewiedza, że w sprawach społecznych - myślowa
i praktyczna współpraca jest możliwa i korzystna. Możliwa, bo wszystkie ideologie
są pod pewnym względem równorzędne - opierają się na decyzjach; korzystna, bo
z żadnej perspektywy nie widać wszystkiego.
- niewrażliwość społeczna - źródłem tego zachowania jest zanik sprawności
definiującej intelektualistę: zdolność wyczucia tego, co społecznie najważniejsze;
i zanik drugiej, równie ważnej sprawności: zdolności widzenia kilku ruchów
naprzód.
- eskapizm - zamknięcie w kręgu wysokiej sztuki, literatury, eseistyki, z towarzyszącym temu zadęciem, że się kultywuje wartości najwyższe, bez których
wszystko runie. Pocieszne to złudzenie - niczego się nie kultywuje, tańczy się
wokół własnego ogona z nanizanymi nań kilkoma tymi samymi nazwiskami.
- budowanie kapliczek - koncept, że sednem kultury jest adorowanie obiektów kultu
bezbrzeżnie mądrych: a to noblistów, a to niedoszłych noblistów, a to filozofującego księdza, a to księdza poety. Twórczość ta nie podlega dyskusji, nie ima się jej
krytyk, bo nie śmie śmieć się odezwać. Adoracja mistrza jest tym samym, co jego
społecznie żywa obecność.
- papuziość - przeświadczenie, że wszelkie światło idzie z Zachodu.
Intelektualiści albo skompromitowali się, albo wycofali z życia publicznego. Ich
miejsce zajęli telewizyjni eksperci - produkty kultury masowej. Masowy uczestnik
życia społecznego nie czerpie z życia publicznego asumptu do samorozwoju - niby
skąd ma czerpać, skoro rządzą nim tacy jak on, mówią doń tacy jak on - a więc
dryfujący jak on?!
W tak zarysowanym pejzażu trudno dziwić się brakom wpływów osób, które może
i miałyby coś do powiedzenia - nie czynią tego jednak, bo mają krztynę szacunku do
samych siebie.
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