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(...) wyrasta wprost z humanistycznego etosu intelektu-
alisty, za obowiązek przyjmującego służbę prawdzie wy-
wiedzionej z ratio i tylko do tej kategorii się odwołującej.

Prof. dr hab. Robert Cieślak,  
Uniwersytet Warszawski (fragment recenzji)

(...) wszystko jest zrozumiałe, jasne, opowiedziane barwnym, niekiedy nawet 
dosadnym językiem. Dzieje się to jednak bez straty dla wagi merytorycznej, czy 
erudycyjności tych tekstów.

Bogusław Chrabota, Naczelny Redaktor „Rzeczpospolitej”

(...) zbiór esejów stanowiących swoisty autorski manifest obywatelskiego myślenia, 
pochwały rozumu, wiedzy oraz umiejętności opisywania świata w duchu wolności, 
idei demokratycznych i głębokich interpretacji.

Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan Szkoły Filmowej 
im. K. Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski

(...) zbawienna, lecz i gorzka zarazem, pochwała rozsądku. (...) I tym samym daje 
nam nie tyle pokrzepiające serca recepty na zło, ile instrumenty oporu i niezbędnej 
czujności umysłów.

Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, filozof, Polska Akademia Nauk

(...) w dobie fake newsów, post-prawdy, nachalnej propagandy (zwanej coraz 
częściej dla niepoznaki „marketingiem idei”) eseje [Jacka Dąbały] są koniecznym 
punktem odniesienia do odkodowania dzisiejszej mechaniki medialnej oraz języka 
debaty publicznej.

Piotr Pokrzywa, Dyrektor Zarządzający Ośrodka Badań nad Przyszłością, 
Collegium Civitas

Autor jest obserwatorem niezwykłym (...). Dzięki temu często widzi zjawiska, 
których my, dziennikarze, już nie zauważamy lub nie przywiązujemy do nich 
wystarczającej wagi.

Bartosz Węglarczyk, Redaktor Naczelny portalu Onet.pl
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OD AUTORA

O krutną parafrazą współczesnych mediów, tych, w któ-
rych przeglądają się obywatele, politycy i dziennika-
rze, tych, w których nie ma ograniczeń i każdy może 

wszystko, jest dawne arabskie powiedzenie: „Daj głupiemu 
tysiąc rozumów, a on będzie wolał swój własny”. W ten oto 
sposób mędrcy Orientu poniekąd przewidzieli pojawienie się 
Internetu, czyli krzywego zwierciadła demokracji, w której 
także ludzie głupi mają głos. Źle, gdy są wyborcami, gorzej, 
gdy dziennikarzami, a najgorzej, gdy politykami.

W książce tej poruszam najważniejsze problemy ludzkiego 
życia. Są wśród nich klimat, polityka, media, filozofia i sztuka, 
a więc wszystko, co decyduje nie tylko o jakości życia, ale 
przede wszystkim o samym życiu lub śmierci. Jako formę 
przekazu wybrałem esej, uznając, że jego charakter, trady-
cje i konceptualne możliwości sprzyjają zarówno wyrażaniu 
treści trudnych, jak i doświadczaniu przyjemności czytania 
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i zrozumienia lektury. Można powiedzieć, że proponuję 
myślenie naukowe w możliwie najprostszym stylu.

W sensie metodologicznym jest to analiza jakościowa, 
wykorzystująca do diagnozowania rzeczywistości medial-
nej podejście fenomenologiczno-strukturalistyczne. Innymi 
słowy, zjawiska – rozumiane też jako koncepty i rozumo-
wania – i ich struktury są tu przedmiotem moich badań. 
Skupiam się na aksjologicznej stronie rozmaitych sygnałów 
medialnych, interpretując ich złożoność możliwie najbardziej 
uchwytnie i pragmatycznie. Dlatego właśnie proponuję styl 
eseistyczny, pojemny i zarazem otwarty, wieloaspektowy 
i chłonny, przyjazny umysłom inteligentnym. W wyrażaniu 
treści aksjologicznych wybór tego stylu jest chyba najlepiej 
udokumentowany i widoczny również w tradycji dyskursu 
naukowego. Pragmatyczność oznacza tu swoiste destylo-
wanie z przekazów medialnych percepcji świata w wersjach 
możliwie najbardziej konkretnych, praktycznych, logicznych, 
naturalnych i narzucających się prawie natychmiast. Gdy 
jest mowa o liberalizmie i konserwatyzmie, to chyba tylko 
ktoś niezainteresowany problemem mógłby nie rozumieć, 
że to w wolności kryją się wszelkie konserwatywne niewole, 
a nie odwrotnie. Gdy piszę o zagrożeniach planety, to jest dla 
mnie oczywiste, że ma ona ograniczoną pojemność pod każ-
dym względem i z konsekwencjami, czyli nie można śmiecić 
w nieskończoność czy pomieścić wszystkich rodzących się 
na tym samym kawałku ziemi. Natomiast kiedy pokazuję 
śmierć demokracji punkt po punkcie, wskazując na przy-
czyny tej sytuacji narzucające się same, to trzeba naprawdę 
dużej nonszalancji lub ekscentryzmu, żeby nie pojąć formuły 
2+2=4. W taki sposób odsłaniam mechanizmy myślenia 
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rozsądnego, znajdując za każdym razem przyczynę ignorancji 
tam, gdzie jej nigdy być nie powinno, na przykład w ludz-
kim lenistwie, nadmiernej pewności siebie, braku umiejęt-
ności czy złej woli. Można powiedzieć, że rozum ćwiczony 
przez media nigdy nie osiągnie poznawczego optimum, jeśli 
media nie spragmatyzują się, jeśli nie uciekną od efekciarstwa, 
mód, tendencji, nieuctwa, taniości czy zwykłej bezmyślno-
ści. A za takie uważam proponowanie świata w wariantach 
nieprawdziwych, z czym w tej książce usiłuję się rozprawić 
i dać czytelnikom narzędzie do rozpoznawania dezinforma-
cji. W tym przypadku specyficzną i groźną dezinformacją, 
bo skutkuje jakością życia obywatelskiego, są stereotypy i tra-
dycje utrwalane przez dziesięciolecia. Podkreślmy, że szko-
dliwa, zacofana, prymitywna czy wręcz infantylna tradycja 
nie ma wartości tylko dlatego, że jest znana i pielęgnowana 
od wielu lat właśnie jako tradycja. Myślenie rozsądkowe, 
czyli określona zdolność, jest zatem kluczem do akceptacji 
przesłania tych esejów. Kontekst ten daje też wyobrażenie, 
jak bardzo ważne i konieczne w demokracji są media profe-
sjonalne, mądrzy redaktorzy naczelni i dziennikarze, prze-
kazujący bezstronnie bardzo zróżnicowane treści.

Uważam, że są dwa podstawowe rodzaje uprawiania 
nauki: jeden hermetyczny i wyspecjalizowany, drugi bar-
dziej przystępny w postaci diagnoz i esejów. Taką tradycję 
intelektualnego stymulowania czytelnika znajdujemy w książ-
kach przynajmniej części znakomitych naukowców, między 
innymi Stephena W. Hawkinga, Umberto Eco, Timothy’ego 
Snydera, Nialla Fergusona, wreszcie Isaiaha Berlina, uważa-
nego za mistrza eseistyki w dziedzinie filozofii politycznej, 
a z Polaków chociażby Leszka Kołakowskiego. Warto zaznaczyć, 
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że nie ma to nic wspólnego z ujęciami popularno naukowymi, 
z tego rodzaju publicystyką, której autorzy niejako z zasady 
mogą sobie pozwolić na rozmaite fantazje bez uzasadnienia. 
Nauka w stylu eseistycznym poszukuje kontaktu w czytelni-
kiem na poziomie nie tylko wiedzy i kompetencji, ale także 
wrażliwości, wyobraźni, rozsądku, wyczucia, ciekawości, 
możliwości języka, swoistego esprit, zdystansowania czy 
tolerancji. Zdecydowałem się, dla większej przystępności 
tekstu, używać czasami prostych kwantyfikatorów charakte-
rystycznych dla języka popularnego, ponieważ – jak wyjaśnił 
w swoim artykule „Wartościowanie w badaniach literac-
kich a język potoczny” wybitny teoretyk literatury Michał 
Głowiński – są one integralną częścią stylu naukowego, nie 
można ich uniknąć. Dzięki nim można oddać zniuansowanie 
zjawisk i poszerzyć horyzont percepcji (to wizualne określenie 
pozwala lepiej zrozumieć wielostopniowość interpretacyjną 
języka) o dużo większe możliwości poznawcze.

Po prostu niektóre założenia muszą być weryfikowane 
i odczytywane inteligentnie, a nie zerojedynkowo. Na przykład, 
gdy piszę o przeludnieniu i konsekwencjach klimatycznych, 
to odnoszę się do faktów, które mogą się w każdej chwili 
zmienić, gdy chociażby zaraza lub temperatura powietrza 
uśmiercą większość ludzi. Inną kwestią związaną z możliwą 
pokusą interpretacji zerojedynkowych byłyby – zawsze bardzo 
pożądane – zarówno krytycyzm czytelników wobec własnych 
zdolności percepcyjnych, jak i ich świadomość co do specyfiki 
wyuczonego zawodu. Jeśli nie mamy zaufania do specjalistów, 
nasz ogląd świata jest najczęściej wadliwy, bo internetowy lub 
środowiskowy, zwykle przypadkowy i efekciarski, co skut-
kuje niezdolnością do rozsądnego myślenia, do spojrzenia 
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na świat na swój sposób obejmująco, z góry, „parasolowo”. 
Przeciwieństwem takiego myślenia, pierwszym sygnałem 
swoistego sformatowania, jest natrętne myślenie szczegó-
łowe, przez co zatracamy zdolność wieloaspektowego oglądu, 
hierarchizowania zjawisk, uogólniania, syntezy i dystansu. 
Dochodzi do deformacji rozsądku, do emocjonalnego, obse-
syjnego i determinującego wszystko interpretowania szcze-
gółu jako dowodu racjonalności myślenia, co oczywiście 
samo w sobie uniemożliwia poprawne wnioskowanie i jest 
niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do wyeliminowania. 
Zdarza się, że taki sposób formatowania rzeczywistości poja-
wia się, gdy jesteśmy bezkrytycznym wyznawcą jakiejś wiary 
lub ideologii. Wówczas – co logiczne i oczywiste – tracimy 
dystans do bezstronności i autorytarnie uznajemy, że nasza 
racja jest nadrzędna, najważniejsza i jedynie słuszna. Dochodzi 
wtedy nierzadko – w wyniku wprowadzania w życie zdege-
nerowanego prawa – do zmuszania innych do akceptacji 
naszych poglądów.

Mojej refleksji towarzyszy szereg pytań i wątpliwości. 
Dlaczego coś, co realnie istnieje, np. różnica między wol-
nością a zniewoleniem, lub jest możliwe, np. rozumienie 
tej różnicy, nie jest traktowane poważnie? Dlaczego media 
z założenia nie posługują się logiką i rozsądkiem, nie afirmują 
racjonalności, lecz przedstawiają świat przez pryzmaty inte-
resów, w cząstkach, ograniczeniach, tendencjach czy nawet 
kłamstwach? Dlaczego oczywistość jest tak nieoczywista 
i celowo maskowana lub rugowana z dyskursu polityczno-

-medialnego? Można powiedzieć, że jest to książka o nar-
racjach nieoczywistych, w tym także o strachu, hipokryzji, 
poszukiwaniach, niespełnieniach, marzeniach, podłości czy 
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też braku zdolności do racjonalnego myślenia i postępo-
wania. Traktuje ona również o szukaniu równowagi, status 
quo, konsensusu, pogodzeniu umysłów inaczej czujących 
i myślących. Myślenie porządkujące, logiczna hierarchizacja 
zjawisk w mediach, jak na przykład liberalizm czy konser-
watyzm, nie jest tu promowaniem żadnych poglądów. Jest 
natomiast możliwie najbardziej przystępną stylistycznie 
naukową afirmacją wolności, która nie deformuje rozsądku 
i ustroju, znając swoje konieczne granice. Chodzi bowiem 
o dobro wszystkich obywateli, o głębszy sens zakazów i bez-
sens anarchii. Wpisuje się to w ludzki, obywatelski i naukowy 
szacunek do prawdy, uczciwości i sprawiedliwości.

Okazuje się, że istotnym problemem są poglądy, stan 
umysłu uważany za oczywisty i naturalny, a w istocie sta-
nowiący fundament życia w ogóle, a nie tylko jego jakości. 
To poglądy traktowane jako prawo człowieka do wolnego 
wyboru i decydowania kształtują wszystko inne. Banalność 
tego spostrzeżenia przestaje taka być, gdy zauważymy, jak bar-
dzo się za tym określeniem – za własną nazwą – banalność 
schowała, a nawet je wyraźnie spejoratywizowała. A przecież 
to poglądy odpowiadają między innymi za rozsądek, fakty, 
logiczne myślenie, kłótnie ludzi i wojny. Poglądy mogą ozna-
czać życie lub śmierć. Czyżby zatem wolność poglądów była 
głównym zagrożeniem ludzkości? Niestety, tak. Człowiek, 
mając prawo do swoich poglądów, musi zdać sobie sprawę 
z wyboru, jaki go czeka, aby przetrwał: czy może pogodzić 
rozsądek z idealizmem, moralnością, humanizmem i wiarą 
w Boga? Jak widać, to stosunek do poglądów i akceptacja 
konkretnych wyborów stają się najważniejszymi decyzjami 
ludzkości. Doświadczając złych skutków dotychczasowych 
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praktyk w tym zakresie, ciągłych wojen i konfliktów, staram 
się uświadomić czytelnikom nadchodzące decyzje. Być może 
od tego będzie zależeć przetrwanie gatunku ludzkiego, skraj-
nie bezlitosna racjonalizacja poglądów, zmiana pojmowania 
tego, co słuszne i niesłuszne, dzisiejszego humanizmu, który 
jest dla człowieka w demokracji kompasem moralnym.

Obywatele, politycy i dziennikarze stają właśnie – po reak-
cjach widać, że jeszcze nieświadomie – przed pragmatyzacją 
decyzji na niewyobrażalną skalę. Nadal tkwiąc w tradycyj-
nym humanistycznym myśleniu, przeczuwają co najwyżej, 
że chaos i katastrofy prowadzą, być może, do aksjologicznego 
pogodzenia się – dziś z niewyobrażalnym okrucieństwem, 
a jutro ze zwyczajnym dobrodziejstwem – eliminowania 
ze społeczeństwa najmniej przydatnych, na przykład osób 
chorych, starych i przestępców.

Większość esejów traktuje o polityce i mediach, o specy-
ficznym styku tych dwóch sił władających światem. Z pozycji 
medioznawczych staram się diagnozować jakość myślenia 
ludzi polityki i mediów, pokazywać, jaki obraz polityki w wer-
sji praktycznej wyświetla się medialnie w oczach obywateli. 
Oczywiście obraz nie zawsze dobrze przez media przekazy-
wany i rozumiany, stąd właśnie moja główna twórcza moty-
wacja i w efekcie ta książka. Prawie wszystkie eseje ukazały 
się w opiniotwórczych mediach (alfabetycznie: „Angora”, 
Newsweek.pl, Onet.pl, „Rzeczpospolita” i Wirtualne Media), 
ale zebranie ich w jednym woluminie, możliwość przeczytania 
całości, rodzi całkowicie inny przekaz, nadaje nieco inny sens 
i – mam nadzieję – wywoła żywszą reakcję. Nie ukrywam, 
że eseje opublikowane w rozdziale „Media i polityka” widział-
bym na biurku każdego obywatela, polityka i dziennikarza. 

http://Newsweek.pl
http://Onet.pl
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Może zbyt naiwnie, ale wierzę, że mogą uporządkować ich 
sposób myślenia, umożliwić przekroczenie własnych słabości 
i ograniczeń w interesie dobra wspólnego, rozumienia drugiego 
człowieka, celu istnienia państwa, mądrości prawa, wolności 
wyboru i słowa w duchu dalekosiężnego rozsądku. Skupiam 
się bowiem w tych tekstach przede wszystkim na demo-
kracji, wolności i równości, wyjaśniam krytycznie – czego 
wcześniej w taki sposób nie robiono – chociażby deforma-
cje liberalizmu i konserwatyzmu, dwie skrajnie odmienne 
i, jak dotąd, nieśmiertelne koncepcje ustrojowe, ale także 
proponuję swoiste alfabety wybierania najbezpieczniejszych 
parlamentarzystów. Dlatego w podtytule znajduje się słowo 
vademecum. Chodzi o to, żeby obywatele i politycy działali 
w duchu maksymy wybitnego pisarza i prześmiewcy, Antoniego 
Czechowa: „Boże, nie daj mi osądzać tego lub mówić o tym, 
czego nie rozumiem”. A zatem czytamy i ćwiczymy rozum. 
Oczywiście w tle zwykle towarzyszy mi niepokój o to, czy 
zostanę dobrze zrozumiany, czy mój czytelnik zechce poświę-
cić czas na refleksję, jaką mu proponuję.

Eseje te są narzędziem, swoistą mapą rozsądnego myśle-
nia, czymś co w rękach polityków ma służyć społeczeń-
stwu, ma stymulować mózg do ucieczki od prymitywnych 
przesądów, kołtuństwa czy fundamentalizmu religijnego, 
od przypisywania sobie prawa do narzucania innym ludziom 
własnych wartości. Książka ta jest też do pewnego stopnia 
testowaniem naszego charakteru, ponieważ proponuje wol-
ność myślenia, która – co widać w nienawistnych, autory-
tarnych lub przemądrzałych wypowiedziach medialnych 

– może niektórych przerażać, a nawet wywoływać agresję, 
bunt lub nieuzasadnioną irytację. Cóż, przypominam takim 
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czytelnikom, w tym zarozumiałym i cynicznym politykom, 
że nie mają prawa atakować z tego powodu innych, niszczyć 
demokracji, dzięki której mogą opowiadać nawet największe 
bzdury. Politycy powinni pamiętać, że cytowanie samych 
siebie, co im się notoryczne zdarza – podobnie jak w dzien-
nikarstwie komentowanie bez umiaru dziennikarzy przez 
dziennikarzy – po pierwsze, nie rozwija wnikliwości, lecz 
ją aspołecznie konserwuje w samozadowoleniu, a po dru-
gie – nie pomaga w medialnym i politycznym edukowaniu 
obywateli. A to właśnie przede wszystkim o edukację cho-
dzi, o naukę – klucz do przetrwania. To ona jest i będzie 
odpowiadała za przyszłość ludzkości. Słabi intelektualnie 
politycy, ministrowie i nauczyciele wychowują takich samych 
absolwentów. W efekcie oznacza to podejmowanie przez 
nich nierozsądnych decyzji, wpadanie w agresję i ujawnianie 
naiwności, a w konsekwencji prowadzi do zagłady planety. 
Trzeba o tym pamiętać.

Eseje te proponują refleksję metakrytyczną, a nie dzien-
nikarską, chociaż mogą czasami sprawiać takie wrażenie 
poprzez styl. Konceptualizują rzeczywistość medialną w okre-
ślonym celu, a mianowicie przywołania rozsądku w jego 
właściwej postaci i proporcjach. Słownik języka polskiego 
definiuje rozsądek następująco: „zdolność trafnego ocenia-
nia sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania się”. 
Sądzę, że bez trudu zauważymy, jak wiele znaków zapyta-
nia kryje się w tej definicji. Przede wszystkim pytania: kto 
ma taką zdolność oceniania oraz kto jest w stanie skojarzyć 
ocenę z wyborem i wynikającym z tego właściwym zacho-
waniem? Słowo „zdolność” jest tu kluczem do rozsądnego 
rozumowania w ogóle. Jeśli po lekturze czytelnicy wybiorą 
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rozsądnych polityków demokratycznych, co by znaczyło, 
że nie dali się przekupić podwyżkami i zasiłkami, ubezwła-
snowolnić religijnie lub ideologicznie, to znaczy, że warto 
było tę książkę napisać i opublikować. Jej przesłanie w pełni 
wybrzmi, gdy trafi do szkół i na uczelnie jako lektura obo-
wiązkowa, jako podstawa edukacji obywatelskiej i tarcza 
przed zabójczą propagandą. Jeśli poznawaniu sensu tych 
esejów będą towarzyszyły na przykład życzliwa ciekawość, 
poszukiwanie, pokora, otwartość i wyobraźnia, będę usatys-
fakcjonowany. Jeśli pod ich wpływem politycy i obywatele 
stworzą razem lepsze państwo, a nawet świat, zrozumieją 
mechanizmy funkcjonowania zarówno mediów, jak i kon-
sekwencji decyzji wyborczych, będę jako autor spełniony 
i szczęśliwy. Czytelników zachęcam do trenowania samo-
kwestionowania w duchu tak sugestywnie opisanym przez 
Leszka Kołakowskiego, wyrabiania dystansu do samego sie-
bie, tolerancji oraz zabawy lekturą. Im więcej świadomości 
własnych ograniczeń, tym lepiej.

Przedmiotem analizy były rozmaite doniesienia medialne 
z całego świata oraz konteksty naukowe, książki i artykuły, 
pozwalające diagnozować te najważniejsze w perspektywie 
aksjologicznej. Bibliografia uwzględnia wybiórczo przede 
wszystkim istotne zaplecze naukowe, natomiast konkretne 
odniesienia medialne zostały tu pominięte świadomie 
ze względu na ich ogromną liczbę, nieskończoną podaż 
i stałe ewoluowanie. Można powiedzieć, że badanie mediów 
pod kątem rozsądku, co we współczesnym medioznawstwie 
jest raczej niespotykane, odbywało się tutaj do ostatniej chwili 

– ze względu na płynność i aktualność zjawiska – w trybie 
in statu nascendi.
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Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podzię-
kować za napisanie opinii o tej książce znakomitym pro-
fesjonalistom, wyróżniającym się redaktorom naczelnym, 
naukowcom i opiniotwórczym intelektualistom (w kolej-
ności alfabetycznej): Bogusławowi Chrabocie, redakto-
rowi naczelnemu „Rzeczpospolitej”, profesor Krystynie 
Doktorowicz, medioznawcy z Uniwersytetu Śląskiego, profe-
sorowi Zbigniewowi Mikołejce, filozofowi z Polskiej Akademii 
Nauk, Piotrowi Pokrzywie, dyrektorowi zarządzającemu 
Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas oraz 
Bartoszowi Węglarczykowi, redaktorowi naczelnemu portalu 
Onet.pl. To także ich kompetencje, życzliwość, otwartość 
i zrozumienie dają nadzieję na wejście tej książki do pro-
gramu kształcenia szkolnego i uniwersyteckiego. Chodzi 
bowiem nie tylko o ocalenie ludzkości, ale przede wszystkim 
o jej możliwie najbardziej szczęśliwą przyszłość. A ta wynika 
bezpośrednio ze zrozumienia, czym jest rozsądek.

http://Onet.pl
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1. Ziemia jest skazana na zagładę

W irusy zabijające w kilkanaście minut, wiatr wiejący 
z szybkością 300 km na godzinę, upał powyżej 
50 stopni Celsjusza, globalna susza, która elimi-

nuje zbiory do zera, brak wody do picia, gotowania, mycia, 
odprowadzania ścieków, wytwarzania energii i karmienia 
zwierząt. Wszędzie szarańcza, przeludnienie, czyli miliardy 
głodnych i agresywnych ludzi, kanibalizm, zatruta atmosfera, 
kara śmierci za najdrobniejsze przestępstwa, a życie ludzkie 
warte tyle, ile posiadanie czegoś pożądanego – taki może 
być świat w przyszłości. Jedyną cenną walutą będą wtedy 
umiejętności, uroda lub uczucia takie jak miłość i przyjaźń. 
Aksjologia zmieści się w trzech słowach.

Wartości będą się różnić. Swoją ponadczasowość potwier-
dzą umiejętności. Tym cenniejsze, im bardziej niezbędne 
do życia, deficytowe i praktyczne. Umiejętności medyczne 
i techniczne wyprzedzą dziennikarskie i aktorskie, ponie-
waż dotyczą możliwości fizycznego przeżycia namacalnie. 
Uczucia mogą się zmieniać, nawet te najwspanialsze, ich więc 
wartość będzie względna. Natomiast krótkotrwała uroda – 
oczywiście ta najbardziej pociągająca wizualnie i seksualnie 

– będzie miała wartość najmniejszą.
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WARUNKI PRZETRWANIA

Przetrwanie człowieka i Ziemi warunkuje sześć aksjomatów. 
Od początku istnienia człowiek nie traktuje ich poważnie 
z powodu głupoty, braku wyobraźni, lenistwa, niewiedzy, 
wierzeń, strachu, kosztów, różnic narodowych i rasowych, 
jak też wyparcia:

1. Wzrost populacji zabije sprawiedliwość i wolność 
z powodu braku dóbr dla wszystkich;

2. Zasoby naturalne Ziemi na pewno się skończą;
3. Planeta straci zdolność regeneracji w wyniku zanie-

czyszczenia, a życie człowieka w zmienionym klimacie 
stanie się prawie niemożliwe;

4. Potencjał nuklearny zniszczy ludzkość, jeśli wybuchnie 
wojna;

5. Epidemia może zabić prawie całą ludzkość, zanim 
powstanie szczepionka;

6. W kosmosie życie człowieka jest niekonieczne i ma zna-
czenie wyłącznie ewolucyjne. Nie ma wartości ducho-
wej bez człowieka.

Przed nami świat całkowicie odbiegający od dzisiejszych 
oczekiwań, norm i wyobrażeń. Świat wbrew pozorom moż-
liwy. Będzie zabójczy, konkretny, powszechny i odczuwalny 
przez każdego człowieka. Dotknie marzeń, miłości, cierpień 
i możliwości, wszystkiego, co jest najważniejsze, chociaż 
obiektywnie nie znaczy nic w czasie prawie czterech miliar-
dów lat życia na Ziemi, w tym ok. 200 tys. lat życia człowieka.

Oczywiście należy pamiętać, że i tu, jak powiedział genialny 
fizyk Albert Einstein, „cała nasza wiedza naukowa w porów-
naniu z rzeczywistością jest prymitywna i dziecinna”. W tej 
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perspektywie liczy się wyłącznie prokreacja. Uczucia są jej 
konsekwencją. Z punktu widzenia nauki ludzkie uczucia, 
narodziny lub śmierć nie mają znaczenia. Wiara i sztuka 
są pięknymi fantazjami, które nadają sens ludzkiemu życiu, 
ale w czasie istnieją wyłącznie jako fakty.

Jednak – co w sensie naukowym najważniejsze – nie wyklu-
cza to istnienia Boga, niezależnie, czy w niego wierzymy, czy 
nie. Przynajmniej do momentu uzyskania przez naukę dowo-
dów i odpowiedzi na najważniejsze pytania: Kto stworzył 
wszechświat? Jaki jest cel istnienia w ogóle? Czy istnienie 
ma początek i koniec? Czy świadomość jest nieśmiertelna 
i niematerialna? Czy istnieją w kosmosie inne świadomości?

Kryzys związany z epidemią jest zaledwie wstępem 
do zmiany, która może nadejść szybciej niż sobie wyobra-
żamy. Porządek społeczny i polityczny, coś, co nazywamy 
cywilizacją rozwiniętą lub prymitywną, bezpieczeństwem lub 
jego brakiem, uzależnione są od wrażliwych mechanizmów. 
To nie jest kwestią przypadku czy wyboru między anarchią, 
demokracją a dyktaturą, lecz warunków obiektywnych. Te zaś 
są konsekwencją rozwoju ludzkości.

Można powiedzieć, że człowiek pomija aksjomaty prze-
trwania i nie radzi sobie z oczywistością. Najwybitniejsi 
wizjonerzy nauki pokazują, że horyzont myślenia najczęściej 
dotyczy najbliższej przyszłości. Perspektywa dalsza uważana 
jest zwykle za fantastykę, mimo że aksjomaty mówią za siebie.

Logika, rozum i wyobraźnia informują nas od dawna, 
dokąd zmierzamy. Człowiek nie reaguje, bo lubi kom-
fort. Wygrywa przyjemność, a nie konieczność. Do tego 
sprowadza się w uproszczeniu powód autodestrukcyjnego 
rozwoju cywilizacji. Motor postępu ma swoją cenę. Kiedy 
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czerpanie przyjemności z życia nie będzie możliwe globalnie, 
kiedy postęp zatrzyma się, wtedy człowiek zacznie szukać 
chociażby namiastki przyjemności.

Może nią być samo życie, przydatność społeczna, woda 
do picia, miejsce do spania, zaspokojenie głodu, kontakt 
z bliskimi czy po prostu śmiech lub brak strachu. Ludzkość 
cofa się do swoich początków, do natury, bogatsza o doświad-
czenia cywilizacji. Jednak będzie to nowa natura – niemoż-
liwa do życia.

W badaniu z 2008 roku Nick Bostrom, szwedzki filozof 
na Uniwersytecie Oksfordzkim i kierownik Future of Humanity 
Institute, oraz futurolog Anders Sandberg obliczyli możliwość 
wyginięcia człowieka przed 2100 rokiem na 19 proc., w tym 
za najbardziej niebezpieczne uznali zagrożenia nanotechno-
logią molekularną i sztuczną inteligencję.

Pandemia spowodowana wirusem to ryzyko zaledwie 2 proc. 
W tej perspektywie Stephen W. Hawking, fizyk i matematyk, 
jeden z najwybitniejszych umysłów w historii ludzkości, prze-
widywał, że ziemska cywilizacja przetrwa najwyżej jeszcze 
tysiąc lat, czyli mniej więcej do 3000 roku.

WZROST POPULACJI

Ludzi przybywa. Jeśli już teraz ich liczba zbliża się do 8 mld, 
z czego Chiny to 1,6 mld, Indie 1,4 mld, a Afryka 1,3 mld, 
Europa to ponad 740 mln ludzi. Za pięćdziesiąt lat na Ziemi 
będzie od 10 do 12 mld ludzi. Oczywiście, jeśli cywilizacja 
będzie się rozwijać tak jak do tej pory.
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Niestety, planeta nie utrzyma wszystkich, co oznacza 
konflikty, które już teraz powodują milionowe migracje. 
Doprowadzi to do społecznego i politycznego podziału na jed-
nostki przydatne i nieprzydatne. Filozof idei Marcin Król 
nazwał owe jednostki „ludźmi zbędnymi” i nie ma to wiele 
wspólnego z rozmaitymi teoriami grup marginesu.

Nieprzydatni będą eliminowani, a przydatni dzieleni 
na klasy społeczne. Sytuacja wymusi nową normalność, 
czyli całkowite odrzucenie etyki i moralności, wiary i reli-
gii, kultury, empatii czy w ogóle cywilizowanego myślenia. 
Wrażliwość, współczucie czy romantyczne przeżycia będą 
luksusem, sposobem relaksowania się, za które może trzeba 
będzie zapłacić życiem. Będą dostępne dla nielicznych, którzy 
umieją robić coś niezbędnego dla innych. W pewnym sensie 
będzie to przypominać – jako zapowiedź przyszłości – naj-
bliższe przewidywania z raportu Bank of America: „zdrowie 
nowego dobrobytu” dla wybranych.

Obrazy znane z sci-fi zdarzą się, ale w znacznie ostrzejszych 
wersjach. Myślenie skrajnie praktyczne stanie się podstawą 
rządzenia i nowego prawa. Dojdzie do ścierania się dwóch 
systemów: demokracji utylitarnej i dyktatury utylitarnej. 
Życie ludzkie zacznie mieć cenę. Dzieci chore będą usuwane 
już w ciąży lub tuż po urodzeniu, a podobnie ludzie starsi, 
lecz chorzy, jeśli nie będą posiadali jakiejś bardzo potrzebnej 
wartości. Medycyna będzie dla wybranych.

Nowa filozofia stanie się wręcz filozofią umiejętności. 
Francis Fukuyama, amerykański politolog, nie wykluczył, 
że to nauka może zatrzymać liberalną demokrację. Inaczej 
mówiąc i wychodząc poza teorie Fukuyamy, to myśle-
nie praktyczne, wymuszone warunkami, będzie sprzyjać 
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władzy bezwzględnej. W dodatku wszyscy się na to zgodzą, 
aby przeżyć.

Nauka jako zasób umiejętności bez emocji, a więc w tym 
przypadku walka o przetrwanie, sprowadzi kobiety do roli 
gospodyń, matek i kochanek, a mężczyzn do zarządzania, 
które będzie pilnować zagrożenia. W ten sposób znikną wię-
zienia. W świecie deficytu jedzenia i picia instynkt przetrwania 
zamieni ludzi w zabójców. Jeśli jedzenia wystarczy dla stu osób, 
wszystkie nieprzydatne jednostki zginą. Dlatego nie będzie 
śmierci z głodu, głównego powodu buntów. Niewolnictwo 
zmieni swój sens – stanie się oznaką szczęśliwej przydatności.

ZASOBY NATURALNE

Planeta ma określoną wytrzymałość. Trochę jak zapasy 
w lodówce, które zawsze się kiedyś kończą. Jednak zapasy 
można uzupełnić, a zasobów Ziemi nie. Mimo że jest to oczy-
wiste, ludzie to wyparli. Stworzyli system konkurencji między 
narodami bez szans na zmianę, bo interesuje ich tylko własne 
życie, naród, rasa czy interesy, a nie przyszłość.

Gdy zabraknie surowców, wszyscy wyginą. „Cofanie się” 
historii zamknie pewien etap w rozwoju kosmosu, planeta, 
na której powstała niezwykła cywilizacja, a emocje, duch 
i rozum wydawały się nieśmiertelne, zamieni się w martwą 
jak wiele innych.

Miłość, przyjaźń, kariera, umiejętności, uroda, seks, kul-
tura, rozkosz odkrywania, wiara w Boga, nadzieje, wizja nie-
śmiertelności i wyjątkowości gatunku, wpiszą się w miliardy 
lat przemijania Wszechświata. W tym kontekście znacząco 
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brzmią słowa Einsteina: „Nasze działania powinny wynikać 
ze świadomości, że istoty ludzkie nie są wolne w swoich 
myślach, uczuciach i czynach, lecz związane relacjami tak 
samo, jak gwiazdy w swoich ruchach”. Spojrzenie naukowca 
sprowadza człowieka tylko do jednego z elementów życia 
w kosmosie, gdzie myśli i uczucia są tym samym, co zjawiska 
przyrody, w tym zasoby naturalne. Brzmi to jak zapowiedź 
końca człowieka wplecionego w ewolucję.

Brak surowców to globalne umieranie. Nie będzie już 
z czego produkować i przetwarzać. Ziemia będzie jałowa. 
Wszędzie skały i piach. Wyparują rzeki i oceany po chwilo-
wym podniesieniu poziomu. Już teraz rozpuszcza się i trafia 
do oceanu 70 proc. zasobów słodkiej wody na Ziemi.

Kiedy ten dzień nastąpi, poprzedzony dramatyczną eks-
ploatacją zasobów, wybuchną panika i walka o ostatnie chwile 
życia. Zwierzęta umrą. Dojdzie do kanibalizmu, a nawet uzna-
nia go za zachowanie normalne. Głód i pragnienie odsłonią 
okrutną naturę człowieka dotychczas z trudem oswajaną 
przez cywilizacje i religie. Instynkt przetrwania, skonfron-
towany z bezwzględną naturą, wyeliminuje najsłabszych, 
a zabijanie nie będzie przedmiotem refleksji. Refleksja znik-
nie jako strata czasu.

Życie sprowadzi się do polowania ludzi na ludzi aż do ostat-
niego człowieka. On, umierając, może będzie miał refleksję. 
Taki ostatni akord wyższych myśli i uczuć, pożegnanie gatunku.
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ZANIECZYSZCZENIE I KLIMAT

Raport ONZ z 2019 roku o katastrofie klimatycznej jest zale-
dwie wstępem do nadchodzącego świata. Deszcze i upały, 
powodzie i susze, wiatry niszczące na swojej drodze wszystko, 
śmiertelne promieniowanie i wirusy, stopniowo stają się 
faktem. Pogoda zmienia się i nie pomoże tu lekceważące 
tłumaczenie tego cyklami w przyrodzie.

Rozsądek podpowiada, że nauka nie jest w stanie prze-
widzieć, czy huragan wiejący non stop na całej planecie jest 
możliwy, ale na pewno nie jest niemożliwy. Podobnie z upałem, 
mrozem lub deszczem. Stephen W. Hawking zwizualizował 
to jednoznacznie: „Bardziej bezpośrednim zagrożeniem jest 
samonapędzająca się zmiana klimatu. (…) Obydwa te zjawiska 
[podniesienie temperatury i uwolnienie do atmosfery dwu-
tlenku węgla] mogłyby doprowadzić do tego, że będziemy 
mieli klimat taki jak na Wenus, z temperaturą 250 st. C”.

Produkcja i odpady rosną, utylizacja i recykling nie nadą-
żają, ścieki nie są likwidowane w całości, plagi niszczą zbiory, 
atmosfera traci możliwości regeneracji, rolnictwo to chemia 
i genetyka, hodowla eksploatuje naturę bez hamulców, próby 
militarne eliminują wszelkie życie, a oceany umierają.

WOJNY

Wyprodukowanie bomby atomowej od początku oznaczało 
wojnę. Pokusa zdobycia władzy bądź zemsta doprowadzą 
do odpalenia ładunków, których jest zbyt dużo, aby je wszystkie 
unicestwić. Znajdzie się ktoś, kto nie będzie miał skrupułów, 
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żeby wywołać wojnę. Równie dobrze może to być oficjalnie 
działający rząd, jak i terroryści.

Wcześniej czy później przestępcy lub fanatycy zdobędą 
broń jądrową i na wiele lat zniszczą życie na Ziemi. Zabicie 
wszystkich jest niemożliwe, ci zatem nieliczni żywi roz-
poczną walkę o przetrwanie. W warunkach poatomowych, 
z promieniowaniem, skażeniem, mutacjami i bez potrzeb-
nych rzeczy. Pustka, a w niej człowiek szukający schronienia, 
jedzenia i picia. A przecież, jak pokazują symulacje wybuchu 
wszystkich 15 tys. ładunków jądrowych, efekt zasłoniłby 
Słońce i nastałaby nuklearna zima na wiele lat.

Być może nieliczni zdołaliby przeżyć, dostosować się 
i rozmnażać. Może się też zdarzyć, że katastrofy naturalne, 
kryzys klimatyczny czy brak żywności zbiegną się z wybuchem 
bomb jądrowych. Nie ulega wątpliwości, że atak doprowadzi 
do eksplozji większości ładunków.

EPIDEMIE

Wirusy są tak wszechobecne i tak szybko mutują, że praw-
dopodobnie w pewnym momencie pokażą swoją zabójczą 
skuteczność w formie ostatecznej. Teoretycznie mogą zabić 
wszystkich, a chorzy mogą umierać w ciągu kilkunastu minut.

Realne, natychmiastowe i nie do uniknięcia jest zarażenie 
przez kontakt z jedzeniem, wodą czy powietrzem. Człowiek 
odżywiający się zwierzętami i eksperymentujący z chorobami 
w laboratoriach, wierzący w siłę medycyny, będzie bezbronny, 
gdy taki szczep się pojawi. Nie zdoła lub nie zdąży wymyślić 
antidotum.
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Ostatnia epidemia pokazuje słabość globalnego systemu 
gospodarczego i medycznego, które decydują o przetrwa-
niu człowieka. Epidemia szybko może zniszczyć cywilizację. 
Pewne jest, że zabija, pocieszające, że taki wirus nie musi 
się pojawić.

OCALENIE

Ocalenie mogą przynieść rozwiązania, które wyglądają na mało 
realne, ale są możliwe. Najbardziej oczywiste jest ocale-
nie człowieka dzięki nowym technologiom. Jeżeli zasobów 
wystarczy do chwili odkrycia w kosmosie planety podob-
nej do Ziemi, a technologia umożliwi zbudowanie statków 
kosmicznych, to ludzkość przetrwa. Pod tym względem 
optymistą był Stephen W. Hawking.

Drugi scenariusz zakłada, że sztuczna inteligencja 
wzmocni myślenie człowieka i zdąży on wyprzedzić zagładę. 
Stymulowanie umysłu czipami wszczepionymi do organi-
zmu lub działającymi osobno pozwoliłoby działać szybciej 
i skutecznej.

Trzeci scenariusz oznacza znalezienie źródeł energii 
w innych zasobach niż teraz znane, w nowych technolo-
giach produkowania żywności i wody. Tutaj znaczenie będą 
mieli specjaliści od nauczania kreatywnego myślenia, jakby 
uzupełniając swoją nieprzewidywalnością pozorną wystar-
czalność sztucznej inteligencji.

Dziś, gdy trudno to sobie wyobrazić, ludzkość przeżywa 
najpiękniejsze chwile, nie rozumiejąc, że szansa jej prze-
trwania jest wyłącznie jedna: znalezienie w jak najszybszym 
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czasie planety z warunkami do życia podobnymi do tych 
na Ziemi. Przyszłość gatunku jest zatem międzyplanetarna. 
Człowiek, aby przetrwać, musi teraz oszczędzać czas, roz-
ciągać go możliwie najdłużej, aby odkryć i wyprodukować 
technologie umożliwiające loty w daleki kosmos. I nie chodzi 
tu o mikroskopijne ruchy tzw. preppersów (ludzi powracają-
cych do samowystarczalnego życia w naturze), idee kolapso-
logiczne, lecz o realne ograniczanie marnotrawczej produkcji.

Myślenie mówi nam o przyszłości więcej niż się wy-
daje jasnowidzom. Dopóki żyje nawet jeden człowiek, 
to Wszechświat istnieje.
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2. Dokąd nas zaprowadzi głupota 
polityków  w epoce zmian 
klimatycznych

M edia nagłaśniają katastrofy klimatyczne od dzie-
siątków lat. Naukowcy ostrzegają, że człowiek 
niszczy planetę długo, wytrwale i bezrozumnie. 

W odpowiedzi politycy zachowują się tak, jakby przyroda 
była krajobrazem widzianym z okna pociągu, a nawet spalony 
las po chwili znika i pozostawia w głowie bardziej nostal-
giczne piękno smutku niż ochotę na zasadzenie tam drzew. 
Politycy, którzy tak myślą i postępują, są – trzeba to nazwać 
po imieniu – po prostu głupi. Głupota to nie tylko zaniechanie, 
lecz także bezsilność. Ta jednak niczego nie usprawiedliwia, 
bo rachunek opiewa na kwotę ostateczną: unicestwienie 
życia na Ziemi.

Można odnieść wrażenie, że krajobrazy zapowiadające glo-
balną katastrofę wydają się politykom nierealne, że są raczej 
leniwymi rozgrzeszeniami w stylu „jakoś to będzie”, „ktoś 
coś wymyśli”, „kiedyś coś się z tym zrobi”, „nie będę sobie 
tym głowy zawracał, bo szkoda mojego życia” czy „coś tam 
kiedyś samo wyrośnie”.

Rozsądek, fakty wokoło i media pokazują, że gdy 
za oknami pociągu będzie tylko wysuszona ziemia, 
wtedy już żaden polityk niczego nie wymyśli. Będzie 
za późno, bo przyroda wyda na nas wyrok – zacznie się 
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regulować swoimi prawami, czyli niewyobrażalnymi upałami, 
pożarami, powodziami, wybuchami wulkanów, trzęsieniami 
ziemi, wiatrem i zimnem. W dodatku atmosfera na Ziemi 
przestanie nadawać się do oddychania. Tlenowy deficyt 
będzie oznaczać śmierć w męczarniach.

KLIMAT A PARADOKS WOLNOŚCI 
BEZ WOLNOŚCI

Czas bezsilnej publicystyki na temat katastrofy klimatycznej prze-
mija, a tysiące dziennikarskich informacji są dobitnym potwierdze-
niem głupoty polityków. Najwyższa pora dokładniej zdiagnozować 
winnych nadchodzącej śmierci. Pokazać wartość polityków 
przez jakość ich myślenia – fundament istnienia człowieka.

Najbardziej zaskakujące i trudne do zaakceptowania może 
być zderzenie dzisiejszej katastrofy w przyrodzie z ideałami 
demokratycznej wolności. Zaznaczmy, że dyktatury są nie-
reformowalne – jak skanseny dawnych politycznych głu-
pot – aż do chwili, gdy katastrofa zacznie je zabijać. Z kolei 
w demokracjach można przypuszczać, że wskazanie głupoty 
i sposobów jej unikania nie zyska aprobaty, bo naruszy umi-
łowanie wolności i skojarzy się ze złymi efektami regulacji 
politycznych, jak na przykład kontrola narodzin w Chinach.

Jednak jakiekolwiek niezadowolenie społeczne nie ma 
w ogóle znaczenia, skoro efekt cieplarniany za chwilę może 
zabić zarówno ludzi, jak i całą planetę. Kiedyś woda do wiadra 
kapała, potem lała się jak z kranu, a teraz wlewa się do niego 
z siłą wodospadu. Wygląda jednak na to, że politycy czekają 
na coś jeszcze mocniejszego – tsunami lub zerwanie tamy.
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W tym sensie obecne demokracje i dyktatury nabierają 
nowego sensu. Pod warunkiem, że powszechna wojna ato-
mowa nie zakłóci dzisiejszego umierania w rytmie reakcji 
przyrody. Inne będą: odpowiedzialność czy zarządzanie 
i dystrybucja, gdy okaże się, że dla przetrwania liczy się 
wyłącznie poziom zdolności intelektualnych i zawodowych 
obywateli. Być może w tym kierunku pójdzie nowa demokracja, 
jej przebudowa w duchu niemożliwej dziś do wyobrażenia 
kontroli i dystrybucji uzależniającej luksus jednostki od jej 
przydatności społecznej.

REALDEMOKRACJA BEZ WYJŚCIA

Nie ma to nic wspólnego z komunizmem, który był wytworem 
zdegenerowanego idealizmu w świecie, w którym był wybór. 
W dodatku komunizm preferował „miernych, ale wiernych”, 
czyli brak racjonalności, a realdemokracja w katastrofie musi 
awansować najpotrzebniejszych. Katastrofa nie daje wyboru, 
katastrofa determinuje.

Z dzisiejszej perspektywy to nadal niewyobrażalne, 
bo to nierówność stanie na straży równości, co urealni w kolap-
sie klimatycznym sens demokracji w ogóle. Głupsi i uzależnieni 
od mądrzejszych będą musieli zgodzić się na ograniczenia 
swoich praw za cenę przeżycia na możliwie najwyższym 
poziomie. Z prostego powodu: są mniej przydatni i w interesie 
przyrody tak są traktowani. Wygląda to w pewnym sensie tak, 
jakby to rozum i instynkt zachowawczy korzystały z selekcji 
naturalnej, ale w sposób społecznie i politycznie pozytywny, 
w interesie przetrwania wspólnoty i planety.
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Sceptykom warto uświadomić, że utopia kończy się, gdy 
mamy nóż na gardle. Mówiąc kolokwialnie (i to już nie jest 
utopia) – tonący brzytwy się chwyta. Wartości humani-
styczne, prawa człowieka i wolność jednostki mogą więc 
stopniowo lub nagle nabrać całkowicie nowego znaczenia, 
zmienić radykalnie dotychczasowe filozofie państwa i prawa, 
rozumienie patriotyzmu, etykę czy religię.

KTO PONOSI WINĘ ZA KATASTROFĘ 
KLIMATYCZNĄ

Zawsze jest to wina władzy, a dopiero potem reszty ludzi. 
To władza decyduje, mając w rękach wszystkie możliwości 
zarządzania swoimi krajami, w tym aparat przymusu. Trzeba 
sobie uświadomić, że politycy od początku zorganizowania 
się ludzi w społeczności sami wzięli na sobie ciężar rzą-
dzenia, a nie tylko przywilejów. Nie jest przy tym ważne, 
czy zdobywali władzę siłą, czy byli wybierani. To oni odpo-
wiadają za dostatek jedzenia, energię, pracę, mieszkania, 
przemysł, handel, wojsko, rozrywkę, turystykę i populację.

Za każdym z tych słów – dziś nadal najsłabsze umysły tego 
nie rozumieją – stoi katastrofa klimatyczna. Zabójczy dla 
życia na Ziemi ślad węglowy został wytworzony stopniowo 
przez setki lat przez każdą z wymienionych działalności czło-
wieka. Oczywiście w tle jawi się jego najważniejszy imperatyw 
egzystencjalny: wygoda i przyjemność, czyli metaforyczni 
dziadkowie, rodzice i dzieci cywilizacji. W ostatnich dwóch 
stuleciach przyspieszyło to tak bardzo, że przyroda straciła 
zdolność wystarczającego odradzania się.
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Wina polityków bierze się z między innymi braku wyobraźni 
i odwagi, słabości intelektu i pomysłów, wygodnictwa, ego-
izmu, niewiedzy, pazerności i skrajnego cynizmu. To prze-
cież oni zgodzili się, w ramach rewolucji przemysłowej, 
na wytwarzanie od lat dóbr cywilizacyjnych bez ograni-
czeń i nie uwarunkowali zgody na uruchamianie żadnej 
produkcji realnym planem całkowitej likwidacji śmieci 
związanych z tą produkcją.

Innymi słowy – kierując się wyłącznie logiką obecnej kata-
strofy klimatycznej – nie wolno było otworzyć olbrzymich 
hodowli zwierząt, fabryk czy kopalni węgla bez stuprocen-
towego zabezpieczenia metod eliminowania trucizn po nich. 
Na podobnej zasadzie politycy nie powinni wydawać zgody 
na rozwój cywilizacji śmierci w innych odpowiadających 
za katastrofę dziedzinach. Nie jest ważne, czy było to możliwe 
i czy nie zahamowałoby postępu cywilizacyjnego. Ważne jest, 
że ten brak hamulców zabija właśnie ludzi i planetę.

Należało więc zawsze szukać innej drogi rozwoju – racjo-
nalnej i logicznej, bezpiecznej. Nie usuwają winy polityków 
uzasadnienia, że nie można było inaczej, że nie wiedzieli 
wtedy, jak to się skończy lub że ludzie tego potrzebowali. 
Liczy się tylko efekt bezsilności i głupoty: przyroda umiera, 
a pogoda i atmosfera zabijają.

PRZELUDNIENIE I BIEDA

Problemy zaczynają się już w momencie, gdy pytamy, czy 
da się obliczyć, ilu ludzi może żyć na Ziemi. Te problemy są tak 
wielkie, że zdecydowały w znacznej mierze o dzisiejszej klęsce 
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klimatycznej. Religie, prawa człowieka, humanizm, moral-
ność, etyka, równość, miłość czy tradycje i szacunek do życia 
brzmią szlachetnie, często wyznaczają sens ludzkiego życia, 
ale z punktu widzenia logiki, obiektywnego przemijania 
kosmosu oraz konkretności nauki nie bronią się, niestety.

Piękny idealizm i marzenia przegrywają z chaosem. Widać 
to niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Nikt 
globalnie nie próbował tego regulować z powodów czy 
to religijno-humanistycznych, czy biologicznych, czyli nie-
możności kontrolowania poczęć, czy po prostu ze zwykłej 
nieświadomości tego realnego problemu. A przecież gołym 
okiem widać było zabójczą szybkość rozmnażania się ludzi 
i konieczność zapewnienia im warunków do życia. Uznano 
i tu, że wodę do wiadra można wlewać w nieskończoność.

Od pewnego momentu na pewno można było obliczyć 
populacyjną pojemność planety, matematyka daje sobie radę 
z większymi trudnościami. To oczywiste, że dawniej populacje 
bez możliwości kontroli narodzin prymitywnie „regulowały się” 
wojnami. To zresztą myślenie, ten prostacki i agresywny gen 
wojny, maskowany często słowami „bezpieczeństwo mojego 
kraju”, odpowiada również za dzisiejszy regres w przyrodzie. 
A tej nie interesują patriotyzmy, wyznania, wartości moralne, 
tożsamości narodowe i tradycje, zbrojenia i wojny, historia, 
podział na narodowości i państwa, rasy czy samopoczucie 
polityczne kogokolwiek. Przyroda ze swoimi emocjami, 
bólem, strachem, marzeniami i refleksjami gatunku ludz-
kiego, ale też ze swoją materią nieożywioną – przyroda 
jako składnik nieskończonego kosmosu – jest jak formuła 
2+2=4. Formuła istnieje, informuje, trwa, może być wyko-
rzystana i nic poza tym.
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Wszystko wcześniej działo się przypadkowo i poza jaką-
kolwiek refleksją władz, więc przyrost ludności nie mógł 
być zahamowany. Poza tym dawniej ludzi było tak mało, 
że problem wydawał się nierealny. A już wtedy pierwszym 
sygnałem zagrożenia klimatu powinna być skrajna bieda 
wielu ludzi. To ona rodzi tak zwaną populacyjną ciemnotę, 
brak odpowiedzialności i głębszej świadomości, zmęczenie, 
niemoc sprawczą, walkę tylko o przeżycie, a więc też podłość 
i agresję – tym samym całkowitą obojętność na pozostawiane 
po sobie śmiecie.

Nawet dziś nierównomierne rozłożenie populacji na Ziemi 
sprawia wrażenie, że problemu przeludnienia nie ma, gdyby 
wszystkich rozproszyć po pustych miejscach. Niestety, to tak 
nie działa – ludzie mieszkają tam, gdzie mają warunki, 
a zaśmiecenie i zatruwanie idzie swoją populacyjną drogą. 
W tym sensie, poza tylko i bez znaczenia efektownymi emo-
cjami i idealizmem części ludzi, ludzkość miałaby szansę nie 
doprowadzić do katastrofy, gdyby władze globalnie i rygo-
rystycznie planowały liczbę narodzin. Zgodnie z ponadna-
rodowo ustalonym prawem.

Liczba śmierci, długość życia i liczba narodzin musiałyby 
balansować na stałym poziomie. Gdy tego nie ma, jest chaos 
prokreacji, to oczywiste, jakkolwiek okrutnie i nieludzko 
by to brzmiało. Politycy nie wykazali się jakością myślenia, lecz 
po prostu krótkowzrocznością i partykularnymi interesami.
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KONSUMPCJA A PRAGMATYZM

Nie ma wątpliwości, że ludzie zawsze chcieli żyć lepiej, wygod-
niej, bezpieczniej i przyjemniej. Chcieli lepiej jeść, mieszkać, 
przemieszczać się, pracować i odpoczywać. Mogli to osiągać 
dzięki energii, na przykład węglowi, ropie czy atomowi. W tym 
momencie każdy polityk powinien sobie uświadomić, 
że nie można dopuścić do niekontrolowanej konsumpcji, 
ponieważ grozi to zagładą.

Mieć, bogacić się, zyskiwać, cieszyć się wygodami i naby-
waniem miliardów rozmaitych rzeczy oznaczało zysk tym 
większy, im więcej ludzi chciało konsumować wytwory cywi-
lizacji. A konsumpcja to więcej energii, a ta z kolei to rosnące 
zanieczyszczenie i marnotrawstwo, na przykład czystej wody.

Politycy widzieli w tym rozwój bez końca, co samo w sobie 
świadczy o ich głupocie, bo takiego rozwoju po prostu 
nie ma, a podpowiada to zwykły rozsądek. Oczywiście pod 
warunkiem, że chce się nad tym pomyśleć. Niestety, nigdy 
się nie chciało i nadal tak definitywnie nie chce się ani pań-
stwowo, ani globalnie.

Pragmatyzm nakazywałby kontrolę nabywanych dóbr 
na wszystkich poziomach życia człowieka, tym ubogim, 
przeciętnym i luksusowym w myśl zasady, że nie można kon-
sumować ponad własną miarę dla przyjemności. To miara 
przyrody wyznaczałaby granicę przyjemności, . na przykład 
liczbę i częstotliwość zmieniania prywatnych samochodów, 
jachtów czy samolotów, ale także ubrań czy mebli.
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ZADANIE DLA POLITYKÓW: 
UCIECZKA OD U TOPII

Dziś – acz brzmi to nadal utopijnie – najważniejsze pyta-
nia adresowane do polityków brzmią: jak najbezpieczniej 
i stopniowo przejść do nowego globalnego porozumienia, 
a nawet ustroju? Jak odsunąć od władzy politycznych egoistów 
i karierowiczów, działających wyłącznie dla przyjemności? 
Jak zapewnić ludziom energię przyjazną przyrodzie? Jak 
ograniczyć liczbę narodzin i ustabilizować limit mieszkańców 
Ziemi? Jak wyeliminować skrajną biedę? Jak pieniądze zamiast 
na zbrojenia przeznaczać na cele badawczo-rozwojowe? Jak 
wyeliminować z polityki polityków głupich, czyli bezsilnych 
w opracowywaniu dalekosiężnych planów klimatycznych? 
Jak skumulować globalnie maksymalne pieniądze do poszu-
kiwania w kosmosie alternatywnej planety?

Politycy, którzy dziś podejmują wyzwanie ratowania 
klimatu, zasługują na nasze nieograniczone wsparcie. 
To oni – nawet gdy tego jeszcze nie widać – próbują realnie 
ratować ludzkość ze śmiertelnej opresji. Ci, którzy im nie 
pomagają, udowadniają, że nie nadają się do rządzenia.
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1. Jak idealna demokracja 
uratuje Polskę?

N ajwyższa pora przyjść z pomocą politykom. Media 
boleśnie pokazują, że podział społeczeństw w USA 
czy Wielkiej Brytanii, aby wymienić tylko najbardziej 

liczące się potęgi demokratyczne na świecie, acz podobnie jest 
też w Polsce, stał się faktem i dźwiganie tego dłużej mija się 
z celem. Demokracja odegra swoją idealną rolę, gdy pogodzi 
wszystkich. Długo było to niemożliwe, ale oto pojawiła się 
sprzyjająca okazja, bo ludzie o różnych poglądach tak bar-
dzo się znienawidzili, że trzeba ich w demokratyczny sposób 
uspokoić. Inaczej zaczną się zabijać, co zdarzyło się ostatnio 
w Ameryce przy okazji zamieszek na Kapitolu. Stwórzmy 
szybko raj w Polsce, zanim wyprzedzą nas Amerykanie 
lub Anglicy, pokażmy światu klasę.

Najważniejsze to zrozumiale uzasadnić demokratyczne 
pogodzenie wszystkich Polaków oraz pokazać demokra-
tyczne kryteria podziału. Media jasno wizualizują uzasad-
nienie z punktu widzenia przeciwników PiS. Jest ono proste: 
gdy władza demokratycznie wybrana w ostatnich wyborach 
prezydenckich o frekwencji 68 proc. przemodelowuje całe 
państwo po swojemu, a przecież nie została wybrana przez 
wszystkich Polaków, lecz tylko przez swoich wyborców, gdy 
zmienia państwo w autorytarne lub dyktatorskie, a nie na to się 
w demokratycznych wyborach ze wszystkimi umawiała, skoro 
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została wybrana dzięki demokracji, to znaczy, że wywołuje 
wojnę domową, skłóca ludzi i niszczy państwo.

Tak samo jak na przykład Putin i Łukaszenka, którzy 
za pierwszym razem też zostali demokratycznie wybrani, 
po czym sprytnie wykorzystali demokrację do stworzenia 
dyktatury, którą nazywają demokracją. No i w dodatku 
nazywają bolszewizowanie zapędów dyktatorskich prawi-
cowym porządkowaniem rzeczywistości. Czytaj zgodnie 
z medialnym kluczem opozycji: komuch i faszysta udaje 
prawicowca, żeby ogłupić łatwowiernego narodowo-ka-
tolickiego wyborcę.

Przeciwnicy obecnej władzy w Polsce zarzucają owej wła-
dzy, że nie przyznaje się do budowania dyktatury partyjnej 
i obłudnie mówi, że to, co robi, to demokracja, mimo że gołym 
okiem każdy widzi, nawet jej zachwyceni wyborcy, że demo-
kracja to nie jest. Czyli, jak ujął to kiedyś pewien polski polityk, 
władza „rżnie głupa”, a przecież nawet dziecko widzi, że koń 
to koń, a nie kartofel czy grill ogrodowy.

Fenomen polega na tym, że zdaniem opozycji wyborcy 
PiS widzą zamiast konia kartofel lub grill. Z tego wynika, 
że pogodzenie nie jest możliwe tam, gdzie jedni nie widzą, 
a drudzy widzą lub widzą co innego.
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KRYTERIA DEMOKRATYCZNEGO 
SZCZĘŚCIA MADE IN POLAND

Demokratyczne kryteria poddziału są bardzo sprawiedliwe 
i zgodne z prawem, ponieważ wynikają z danych powybor-
czych na prezydenta Polski. Jako obywatele jesteśmy nimi 
bardzo uspokojeni i możemy wspólnie pójść tą drogą.

Po uruchomieniu demokracji każdy od razu odczuje ulgę 
i zapewni sobie szczęśliwe życie w szczęśliwym kraju. Kryteria 
wyznacza procent obywateli głosujących na Andrzeja Dudę. 
W ten sposób demokracja byłaby zatem nawet z naddatkiem 
oparta o wybór dzisiejszej partii władzy.

Na początku od razu wyznaczamy sprawiedliwą otwartą 
granicę Polski zachodniej i Polski wschodniej na linii Wisły, 
czyli z grubsza według głównego wyborczego spoiwa zwo-
lenników władzy i opozycji. Po prawej stronie Wisły lokujemy 
wszystkich zwolenników Andrzeja Dudy i PiS-u, aby się nie 
musieli denerwować, że dostaną tych gorszych. Podział jest 
tak bardzo sprawiedliwy, że nawet Warszawa zostaje podzie-
lona Wisłą na pół.

Kiedy mamy już za sobą sprawiedliwy podział kraju według 
zwolenników partii władzy i partii opozycyjnych, wtedy przy-
stępujemy do rozlokowania ludności bez żadnych animozji 
poglądowych – swoi idą do swoich, znajdują się w swoich 
wymarzonych idealnych światach, nie ma żadnych obywateli 
niepasujących do siebie.

Na początek rolnicy głosujący na PiS, czyli Andrzeja Dudę, 
w liczbach odpowiadających 81 proc. wyborców, sadowią się 
wygodnie na ziemiach Polski wschodniej, czyli ich ideowej 
macierzy. Nie ma tam żadnych obcych światopoglądowo, 
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narodowo, religijnie, rasowo czy politycznie Polaków, są sami 
swoi, jest tak jak zawsze chcieli.

W ten sposób w Polsce zachodniej umiejscawia się 19 proc. 
rolników, którzy głosowali przeciwko obecnej władzy w Polsce. 
Chcieli demokratycznej opozycji, to ją mają.

Potem do Polski wschodniej przenosi się 77 proc. ludzi 
z wykształceniem podstawowym i zawodowym, czyli jest ide-
alnie, bo nie będą się już denerwować wykształconymi elitami. 
Pozostali niewykształceni, ale dobrze znoszący wykształ-
conych współobywateli, osiedlają się w Polsce zachodniej 
w liczbie odpowiadającej 23 proc.

Demokracja pokazuje, że potrafi być idealna i godzić różnice 
bez rozlewu krwi, znów Polska jest przykładem dla świata. 
Mamy zatem w Polsce wschodniej zachwyconych 81 proc. 
rolników i 77 proc. osób niewykształconych, są wśród swoich 
i u siebie zgodnie z oddanymi głosami.

Tak samo przenoszą się do Polski wschodniej robotnicy 
w liczbie 66 proc. Pozostałych 34 proc. zwolenników pań-
stwa liberalnego zamieszkuje w Polsce zachodniej. Do tego 
dochodzą bezrobotni głosujący na Andrzeja Dudę i PiS 
w liczbie 65 proc. oraz emeryci w liczbie 64 proc.

POLSKA JAKO BASTION I JAKO WSTYD

Polska wschodnia staje się bastionem Europy, państwem ide-
alnym, wzorem pokojowego i pełnego dobrobytu życia, zarzą-
dzana genialnie przez partię PiS i Kościół, jest w stu procentach 
katolicka i narodowa. Ma wyłącznie swoje media, swoje mie-
sięcznice, rocznice, marsze wojskowe, uroczystości religijne, 
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tradycje regionalne, skromną modę, wspaniale kochające się 
rodziny, wybitne szkolnictwo podstawowe i wyższe.

Nie może być tu mowy o utopii, bo jest tylko to, co się 
ludziom podoba w programie PiS i co czyni ich szczęśliwymi. 
No i nie ma żadnej agresji w Polsce, jak dzisiaj, bo znika 
główny powód, ta okropna opozycja polityczna i jej wstrętni 
zwolennicy. Wszystkie te obleśne LGBT, genderyzmy i femi-
nizmy, Murzyni, Arabowie czy prywatny złodziejski kapitał, 
znikają raz na zawsze z oczu Polaków w Polsce wschodniej.

Zaraza zostaje w Polsce zachodniej, bo tak wybrali przeciw-
nicy PiS-u. Niech sobie teraz radzą z tym swoim ukochanym 
liberalizmem, niemoralnością i wszelkimi zboczeniami wol-
ności. Ba, niech pokażą, na co stać gospodarkę kapitalistyczną, 
własność prywatną i samorządy, skoro nie chcieli głosować 
za własnością państwową i zarządzaniem centralnym jednej 
partii. Niech sobie zarobią na renty i emerytury liberalne zło-
dziejskie szumowiny, skoro nie woleli pewności uczciwego pań-
stwa, prawa i sprawiedliwości w swoim życiu, jednym słowem 
dobrobytu i szczęścia w rytmie disco polo i niegasnących grilli.

Nareszcie znikną ci, którzy z pogardą mówili o ludziach 
biednych, niewykształconych i wierzących, którzy nie chcieli 
się solidarnie dzielić tym, co ciężko sami wypracowali. Teraz, 
gdy w Polsce wschodniej niczego nie zabraknie, bo będzie 
zarządzana najlepiej na świecie, sprawiedliwie i zgodnie 
z prawem, władza PiS-u podzieli wszystko po równo i nikomu 
niczego nie zabraknie.
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DEMOKRACJA POD OPIEKĄ PSYCHIATRÓW

Oczywiście przeniesie się także parlament według liczby 
posłów władzy i opozycji. Prosta demokratyczna formuła 
wyeliminuje jakiekolwiek spory. W idealnej zgodzie i jedni 
i drudzy pokażą swoim zwolennikom raj Polski zachodniej i raj 
Polski wschodniej. To, co dzieli i wywołuje protesty, zniknie 
– kobiety po jednej stronie będą rodzić dzieci zawsze i bez 
wyboru, po drugiej – nie zawsze i według własnego wyboru.

Tu pojawi się interesująca i niezbadana dokładnie procen-
towo sytuacja, czyli być może okaże się nagle, że w Polsce 
zachodniej zabraknie kobiet, bo wszystkie zechcą mieszkać 
w Polsce wschodniej, gdzie nie ma aborcji, są za to wyższe 
wartości, czyli prawo każdego poczęcia do życia. Polacy nie-
głosujący, czyli 32 proc. nieświadomych, leniwych lub po pro-
stu głupich, bo nie skorzystali z prawa głosu, może sobie 
wybrać, gdzie chcą zamieszkać byle tylko, gdy zachce im się 
głosować, natychmiast osiedlali się wśród swoich.

Kościół też podzieli się według poglądów. W Polsce wschod-
niej będzie współdecydował i był stale obecny w życiu pań-
stwa, a w Polsce zachodniej będzie całkowicie oddzieloną 
od państwa świeckiego enklawą, zajmującą się wyłącznie 
pielęgnowaniem wiary wśród zainteresowanych. Kiedy komuś 
w Kościele nie spodoba się w Polsce wschodniej lub zachodniej, 
na przykład religia w szkole lub jej brak, może się przenieść 
w duchu demokratycznym tu lub tam.

Demokracja ma być idealna, a wszelkie różnice zdań wyeli-
minowane raz na zawsze. Wybór między liberalizmem a kon-
serwatyzmem w tym salomonowym stylu pozwoli zbudować 
Polskę jedną i zarazem podwójną, wzór dla całego świata. 
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Znienawidzona przez zwolenników PiS-u Unia Europejska 
też przestanie mieć problem, bo demokracja sama zała-
twi dotychczasowe sporne problemy. Poza tym wiadomo, 
że demokracja w USA i Wielkiej Brytanii, ale też we Francji, 
Niemczech, Włoszech i nie tylko, jest bardzo zagrożona i czeka 
na nasze polskie rozwiązania jak na tlen. Na pewno są gotowi 
do takiego podziału u siebie, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. 
A dzięki nam i mediom dowiedzą się. W Polsce wschod-
niej z mediów rządowych, bo tylko takie będą, a w Polsce 
zachodniej z mediów niezależnych i być może publicznych, 
jeśli parlament uzna to za społecznie ważne.

Po takiej zmianie każdy, kto skrytykuje demokrację nie-
jako z automatu, będzie leczony psychiatrycznie, bo skoro 
nie potrafił wybrać, mając wybór, i to w dodatku w jednym 
państwie, to znaczy, że zagraża sam sobie i sąsiadom. No, głupi 
jest po prostu i nie może być Polakiem.
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2. Dlaczego demokracja ma się źle  
i dlaczego grozi nam wojna?

N ie byłoby zagrożenia wojną, w tym z agresywną Rosją, 
gdyby nie traktowanie demokracji jak treści, która 
sama w sobie – bo tak się większości ludzi wydaje 

– jest dla każdego zrozumiała i najważniejsza. Winni takiej 
sytuacji są politycy i dziennikarze, którzy nie widzą i w kon-
sekwencji nie tłumaczą różnicy między sprzedawaniem treści 
polityczno- medialnych a koniecznością stwarzania narzędzi 
do rozumienia tych treści.

Demokracja w Rosji, na Białorusi czy w Wenezueli zdege-
nerowała się, bo nikt tam, gdy był odpowiedni czas, takiego 
narzędzia nie wprowadził do edukacji, polityki i dziennikar-
stwa. Z taką degeneracją, najczęściej zwaną populizmem, mamy 
stale do czynienia w każdym demokratycznym kraju. Niczego 
jednak to nie zmienia, bo brakuje narzędzia do rozumienia 
demokracji. A gdy brakuje narzędzia, czyli klucza, to dochodzi 
do bezmyślności uznawanej za myślenie. W dodatku dzieje 
się tak bez świadomości, że można to zmieniać. W efekcie 
bezmyślność staje się nieomal tradycją, a ta – jak wiadomo 

– najszybciej i najmocniej może pozbawić człowieka roz-
sądku. Oczywiście, gdy jakaś konkretna tradycja jest głupia, 
co historia i media udowadniają już od lat.

Wystarczy popatrzeć na oficjalne strony internetowe 
UE i państw w UE, na strony urzędowe USA czy wszystkich 
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innych krajów demokratycznych, aby zauważyć, że są one 
wypełnione wspaniałymi treściami demokratycznymi. Wygląda 
to przekonująco i efektownie. Prezydenci, premierzy, ministro-
wie i parlamentarzyści prześcigają się w sugestywnych prze-
mówieniach, promując demokrację. Dziennikarze im wtórują 
i koło tej „samoakceptacji” zamyka się. W dodatku w poczuciu 
dobrze wypełnionego obowiązku, mimo że wokoło nie dzieje 
się dobrze. Od władz, polityków i dziennikarzy możemy ocze-
kiwać więcej niż tylko opisywania demokracji jako oczywistości. 
Powinniśmy wymagać od nich bodźców do tworzenia narzędzi 
obsługujących ten najwspanialszy, ale zarazem najdelikatniej-
szy z ustrojów. Brak takiego myślenia prowadzi do atakowania 
demokracji „od środka” z powodu jej niezrozumienia.

TREŚCI POLITYCZNE I DZIENNIKARSKIE 
NIE SĄ NARZĘDZIEM

Pierwszy błąd w komunikowaniu politycznym i dziennikarskim 
polega na myleniu treści z narzędziem. Uznawanie, że sam 
fakt mówienia i pisania o demokracji, afiszowania się z nią 
na swoich stronach, wyjaśnia jej dobrodziejstwo. Do tego 
dochodzi niemożność wyobrażenia sobie, że ktoś może nie 
chcieć demokracji, nie chcieć walczyć o nią czy widzi w niej 
tylko formy zdegenerowane i przestarzałe. Sprzyja temu 
chociażby frustracja, korupcja czy nepotyzm. Musimy też 
pamiętać, że niektórzy ludzie z powodu słabości umysłu nie 
są w stanie pojąć, o czym jest mowa, mimo że mają pełne 
prawa wyborcze. Niestety, przypominają oni wariata biega-
jącego po ulicy z brzytwą w ręce.
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Efekt przesytu treściami demokratycznymi skutkuje zaśle-
pieniem intelektualnym nawet u najmądrzejszych polityków 
i dziennikarzy. To rodzi brak świadomości również samej 
potrzeby czy konieczności tworzenia narzędzi rozumienia 
demokracji. Problem jest jeszcze poważniejszy, gdy takie 
narzędzie się pojawia, ale rozmywa w teorii, ponieważ jest zbyt 
długie i skomplikowane, czyli uznawane od razu za przyna-
leżne do filozofii, a nie do realnego życia. Tak można traktować 
stosunek polityków i dziennikarzy – co prawda pełen uznania, 
ale jednak teoretyczny – do narzędzi rozumienia demokra-
cji zaproponowanych przez między innymi Hannah Arentd, 
Isaiaha Berlina czy Timothy’ego Snydera. Można powiedzieć, 
że te powody sprawiają, że narzędzia traktowane są jako nie-
przekładalne na powszechną prodemokratyczną edukację poli-
tyczną, że są głównie zapleczem tworzenia treści politycznych 
i medialnych. Rodzi to błędną pewność, że takie skuteczne 
narzędzie istnieje i spełnia funkcję edukacyjną, że emanuje 
ono na polityków i dziennikarzy. Fakt, że tworzą oni polityczne 
treści na temat demokracji, uznając je za narzędzie, świadczy 
o tym, że nie rozumieją sytuacji. W konsekwencji narasta 
w świecie spirala populizmu, niemocy, brutalności i wojen, 
a więc deformacje i degeneracje demokracji w mniejszej lub 
większej postaci. Gdy bowiem polityk wygłasza znakomite 
przemówienie, czyli proponuje demokratyczną treść, sądząc, 
że w ten sposób promuje idealny ustrój, to jest w błędzie już 
u samych podstaw. Naiwnie myli treść z narzędziem. Nie 
rozumie, że wygląda to tak, jakby zaprosił za stery rakiety 
kosmicznej kucharza, prawnika czy medioznawcę, uzna-
jąc z góry, że potrafią oni latać. Ba, nawet więcej – myśląc, 
że umieją to robić z powodu posiadania prawa jazdy. Na tej 
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samej zasadzie dziennikarze piszący pozytywnie o demokra-
cji zwykle sądzą, że tworzą narzędzie do jej rozumienia, a nie 
po prostu inteligentne publicystyczne treści, czyli przeważnie 
opisy, sugestie, bodźce czy perswazje intelektualne.

DZIAŁANIE NARZĘDZIA 
DO OBSŁUGI DEMOKRACJI

Skoro skomplikowane narzędzia filozoficzne nie działają, 
a politycy i dziennikarze nie widzą, że tworzą przede wszyst-
kim ważne treści, nie mając koniecznych narzędzi do ich 
obsługi, warto przyjrzeć się samym reakcjom na pojawienie 
się narzędzia krótkiego, zrozumiałego, logicznego, uniwer-
salnego i globalnego. Narzędzia uproszczonego, dostosowa-
nego do możliwie najpowszechniejszej szansy rozumienia, 
co pozwala kształcić od podstaw obywateli wszystkich państw, 
wyjaśniać, jak działa demokracja i wolność, a nie tylko, czym 
jest. No i oczywiście pokazywać czarno na białym, w jaki 
sposób w obrębie demokracji może narodzić się zło, które 
ją zniszczy przy poparciu części cynicznych, sprzedajnych 
lub ogłupionych propagandowo obywateli.

Nauka, dziennikarstwo i polityka – nawet, gdy są tego nie-
świadome – stale testują swoją jakość. Nie można jej zama-
skować, odkształcić czy udawać, że jej nie ma. Jakość istnieje 
obiektywnie. Jeśli żadna z tych dziedzin nie posługuje się 
narzędziami, to oznacza problemy – chaos, frustracje, utratę 
wolności lub wojny. Znalezienie, rozpowszechnienie i wykorzy-
stywanie narzędzia do obsługi demokracji gwarantuje większy 
porządek, zrozumienie, rozsądek, logikę i dobrą edukację.
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Narzędzie działa tylko wtedy, gdy jest krótkie, proste, upo-
rządkowane, możliwie najbardziej zrozumiale pokazuje proces 
niszczenia demokracji, pozwala się interpretować uniwersal-
nie i globalnie w każdym kraju, omawiać punkt po punkcie, 
wskazując, na jakim etapie niszczenia demokracji znajduje 
się konkretne państwo. Narzędzie powinno przemawiać 
przede wszystkim do ludzi najmniej wykształconych, bied-
nych, zindoktrynowanych przez wychowanie, przez skrajnie 
zdeformowane konserwatywne środowisko i propagandę, 
o ograniczonych horyzontach, wychowanych w zacofaniu, 
nietolerancji, zazdrości, strachu, kompleksach, frustracji, 
a nawet agresji. Narzędzie musi zderzyć się z populizmem, 
jakim ci ludzie przez całe życie są karmieni i nie wyobra-
żają sobie innego myślenia. Narzędzie zadziała tylko wtedy, 
gdy politycy i dziennikarze spopularyzują je jako swoisty 
dekalog, zaczną udostępniać na całym świecie w ramach akcji, 
na przykład obrony wolnych mediów, wyborów, twórczości 
czy tolerancji, wprowadzą do edukacji, uczynią przedmio-
tem dorocznego świętowania i publicznego przedstawiania 
przez najbardziej opiniotwórcze media, polityków i arty-
stów. Artystów sztuki wysokiej i najniższej, ponieważ chodzi 
o powszechną dostępność tego narzędzia.

TESTOWANIE WYOBRAŹNI POLITYKÓW 
I DZIENNIKARZY TRWA

Takie narzędzie zostało zaproponowane w formie eseju 
w 2021 roku w Onecie. Jest dostępne pro bono. Można z niego 
korzystać bezpłatnie i bez jakichkolwiek ograniczeń. Na razie 
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ani dziennikarze, ani politycy – aczkolwiek treściami o demo-
kracji posługują się stale z efektami niewystarczającymi – nie 
zareagowali aktywnie i chyba też nie zrozumieli jego głębszego 
znaczenia. Narzędzie, które – co chyba oczywiste – nie jest 
w najmniejszym stopniu osobiste poza naukowym autor-
stwem, trafiło też w kilku językach do największych wybra-
nych mediów na świecie, do prezydenta USA, Joego Bidena, 
oraz do przewodniczącej UE, Ursuli von der Leyen. Można 
powiedzieć, że trwa testowanie ich politycznej i dziennikar-
skiej wyobraźni. Trudno teraz powiedzieć, czy zrozumieją, 
co dostali i jak się tym posłużyć w interesie dobra wspólnego.

Świat co chwila jest na granicy wojny, populizmy w wielu 
demokracjach rosną w siłę, a mimo to narzędzie „Śmierć demo-
kracji w 17 krokach” (na przykład pod hasłem: „Parasol dla 
demokracji”) jak na razie nie unifikuje demokracji. Najważniejsi 
politycy i dziennikarze stawiają sobie pytanie, dlaczego dzieje 
się źle i gdy dostają odpowiedź, czyli narzędzie, nie potrafią 
jej wykorzystać. Powtórzymy zatem, że upowszechnienie 
takiego narzędzia odpowiednio wcześniej prawdopodobnie 
ocaliłoby młodą demokrację w Rosji, a świat nie stanąłby 
na progu trzeciej wojny światowej. Myślenie rozsądne, a więc 
najbezpieczniejsze, zaczyna się od spojrzenia „parasolo-
wego”, od zrozumienia umysłów ludzi najbardziej podatnych 
na propagandę antydemokratyczną, od nauczenia obywateli, 
jak korzystać z narzędzi obrony demokracji, a więc przekazów 
politycznych i medialnych. Bez tego w krajach demokratycz-
nych rodzi się chory populizm, grożący demokracji śmiercią.
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3. Śmierć demokracji w 17 krokach

C o można zrobić, żeby ludzie nie wierzyli propagandzie 
i fake newsom? Co można zrobić, żeby nie byli tak 
naiwni medialnie? Może warto przedstawić im, jak 

w filmie, punkt po punkcie, w jaki sposób tracą wolność? 
Tak po prostu pokazać palcem, jak polityczne łobuzy robią 
z nich głupców, udając, że są dla nich kimś bardzo ważnym. 
Człowiek-obywatel, który zostaje potraktowany jak mięso 
armatnie, jak ciemny lud, jak zwykły śmieć, to najgorsze 
co może spotkać każde społeczeństwo.

Mechanizm stawania się naiwnego obywatela państwowym 
niewolnikiem, mechanizm tworzenia dyktatury własnymi 
rękami, można zilustrować kilkunastoma wyrazistymi etapami:

1. Pojawia się zły, który chce całkowitej władzy nad 
innymi ludźmi.

2. zły gromadzi wokół siebie osoby żądne władzy i abso-
lutnie mu posłuszne. Zakłada partię i wyjaśnia stra-
tegię wygrania w wyborach. Partia obiecuje ludziom 
to, czego chcą, czyli opowiada bajki, w które chętnie 
wierzą. Na początku władzę dyktatorską zdobywa się 
opowiadaniem bajek, czyli kłamstw.

3. zły stara się zdobyć zaufanie najliczniejszych, naj-
słabiej wykształconych i najstarszych. Oni są najbar-
dziej podatni na obietnice i kłamstwa, na manipulację, 
ich najłatwiej przekonać lub kupić. Oni są często za słabi 
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intelektualnie do realnej oceny i obrony przed propa-
gandą złego. Uważają ją za prawdę, bo im się podoba.

4. zły zawsze wskazuje wroga i żeruje w swojej propa-
gandzie na ludzkich masowych frustracjach (co im się 
nie podoba?), kompleksach (co ich denerwuje i rodzi 
poczucie bycia kimś gorszym?), słabym wykształceniu 
(co im można powiedzieć, żeby szybko zrozumieli 
i zaakceptowali to?), biedzie (co chcieliby mieć, o czym 
marzą?), gustach (co im się podoba?), przesądach (czego 
się boją, czego unikają i co krytykują?), tradycjach 
(co kultywują i celebrują najchętniej?) i wierze (w co wie-
rzą bezrefleksyjnie, co uznają za pewnik, ze ślepym 
oddaniem nawet za cenę życia?).

5. zły wybiera jako podstawę swojej propagandy 
i manipulacji tylko spośród trzech idei wyrazistych 
i zrozumiałych przez większość ludzi: komunistycz-
nej, faszystowskiej albo religijnej. Nimi można ludzi 
najłatwiej i najszybciej ogłupić.

6. zły wie na przykład, że wierzący są karni, przyzwycza-
jeni do posłuszeństwa wobec swoich kapłanów, więc 
włącza się ze swoją propagandą w nauczanie (indok-
trynację) religijne. Religia, jak na przykład katolicyzm 
lub islam, ale też ideologia, na przykład komunizm, 
socjalizm czy faszyzm, są łatwe w obsłudze, ponieważ 
wyrastają ze strachu przed życiem i śmiercią.

7. zły dociera wszędzie, gdzie tylko może i obiecuje 
spełnienie marzeń każdemu, zdobywa zaufanie swoim 
optymizmem i udawanym szacunkiem do ludzi wzię-
tych na cel jako elektorat wyborczy.
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8. zły wygrywa wybory i zaczyna umacniać się, aby nie 
stracić władzy. Najpierw spełnia najważniejszą obietnicę 
wyborczą kosztem wszystkich obywateli i osłabieniem 
wypłacalności państwa, na przykład dając jakieś grupie 
pieniądze za darmo, nazywając to podatkiem solidar-
nościowym lub zasiłkiem.

9. zły wzmacnia propagandę, wykorzystując państwowe 
media utrzymywane przez wszystkich obywateli. Media 
publiczne stają się rządowe, informacja i publicystyka 
zajmują się wyłącznie propagandą, pozorując nieza-
leżne i profesjonalne dziennikarstwo. Budowany jest 
obraz rzeczywistości, która podoba się wyborcy partii 
rządzącej.

10. zły pozoruje działania prawne, wprowadzając swoich 
ludzi do sądów i prokuratur. Buduje tam struktury 
pozornie niepartyjne, aby każda wątpliwość, skarga 
i działanie były rozstrzygane po myśli władzy. Niszczy 
niezależne sądy, wkracza na drogę ku dyktaturze.

11. zły stale szuka wroga, a propaganda mediów rządo-
wych atakuje wszystkich przeciwnych władzy. Rząd 
zaczyna przekupywać policję i wojsko, wykorzystuje 
ich do tłumienia manifestacji przeciwników politycznych.

12. zły dba o stałe dostarczenie swoim wyborcom pro-
stej rozrywki oraz zabezpiecza podstawowe potrzeby 
bytowe. Indoktrynuje (kłamliwie wpaja) ich propagandą 
idealnie dopasowaną do emocji: „nasz patriotyzm”, 

„nasza tradycja”, „nasza wiara”, „nasz naród”.
13. zły dąży do zniszczenia niezależnych mediów i zak-

neblowania dziennikarzy. Chce, aby istniały wyłącz-
nie media rządowe. Dziennikarzy niezależnych lub 
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jakąkolwiek wypowiedź wrogą rządowi sądy będą karać 
więzieniem. Zniknie swoboda wypowiedzi nie tylko 
medialnej – wszystko będzie cenzurowane.

14. zły i jego ludzie wzbogacają się na majątku pań-
stwowym i organizują podejrzane interesy, które mają 
zabezpieczyć finansowo przywódców partii. Obejmują 
najbardziej intratne posady w państwie i państwowych 
spółkach.

15. zły zaczyna zamykać w więzieniach swoich wyborców, 
gdy ci buntują się z powodu narastającej biedy i dyk-
tatorskiego prawa. W systemie tak naprawdę komu-
nistycznym, ale nazywanym dla potrzeb propagandy 
prawicowym, tradycyjnym, narodowym lub konserwa-
tywnym, rodzi się niezadowolenie. Naiwny i ogłupiony 
wyborca partii rządzącej orientuje się, że skończył się 
chleb (rozdawnictwo), bo nie ma go skąd brać, a igrzy-
ska w ulubionym tandetnym stylu już go nie cieszą 
jak dotychczas. Wyborca zauważa, że z niedoskonałej 
demokracji, która tak mu się nie podobała lub o nią 
nie walczył, przeszedł do dyktatury i został zniewolony 
przez swoją głupotę.

16. zły zaczyna ograniczać wpływy religijne i narracje 
populistyczne, bo już nie musi zdobywać i dzielić się 
władzą.

17. Autorytaryzm i dyktatura umacniają się. Społeczeństwo 
dzieli się na podwładnych i rządzących, uprzywilejo-
wanych. Rząd pacyfikuje bunty społeczne, eliminuje 
wrogów, używając wojska i policji. Demokracja umiera 
ostatecznie. Panują bieda, reglamentacja dóbr, informa-
cje propagandowe, brak wolności myślenia i działania, 
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celowe kontrolowanie i ograniczanie wykształcenia 
do najbardziej podstawowego. Panuje strach i bezsil-
ność. Życie sprowadza się do cierpienia.

TO MOŻE ZDARZYĆ SIĘ WSZĘDZIE

Tak w uproszczeniu wygląda mechanizm zniewalania obywa-
teli. Może on się uruchomić pod postacią populizmu w każdej 
chwili w każdym państwie. Nawet dojrzała demokracja, jak 
amerykańska, toczy zajadłe spory wokół wyboru Donalda 
Trumpa na prezydenta, a brytyjska zafundowała sobie brexit.

Widać te tendencje też w wynikach wyborów w róż-
nych krajach i w coraz bardziej populistycznym nastawie-
niu ludzi. Jeszcze nie wiedzą, że nie obronią się, gdy Zły 
wygra wybory. Ani Stany Zjednoczone, ani Francja, Niemcy, 
Włochy, Hiszpania czy Japonia nie uchronią się przed falą 
nastrojów populistycznych, celowo i profesjonalnie podsy-
canych. Każde państwo ma swoje własne populizmy i swoje 
podatności na głupotę czy naiwność polityczną, wystarczy 
przypomnieć Hitlera, Mao Zedonga, Hugo Chaveza czy 
Aleksandra Łukaszenkę.

Są jeszcze inne przykłady zdobywania głosów przez populi-
stów i efektów tego we Włoszech, Francji, Niemczech czy 
Skandynawii. Kiedy spojrzymy chociażby na Rosję i Chiny, 
bez trudu stwierdzimy, że tam też doszło do transformacji 
dyktatorskiej jednoosobowej lub partyjnej.
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CO ROBIĆ

Jak obronić demokrację i wolność przed zniewoleniem i dyk-
taturami? Są tylko dwie drogi.

Pierwsza to uświadamianie ludziom od najmłodszych 
lat znaczenia wolności, ale też – z ogromnym wyczuciem 
i taktem, zgodnie z prawdą – ich realnych zdolności do wła-
ściwej oceny rzeczywistości, a więc budowania odporności 
na propagandę. Druga droga to dbanie przez demokratyczne 
rządy o najliczniejszych, najmniej wykształconych i starych, 
aby nie zabrakło im „chleba i igrzysk”. Dystrybucja i podział 
dóbr w państwie zawsze musi uwzględniać ich potrzeby.

Na pytanie, na kogo głosować, odpowiedź powinna być 
tylko jedna: na partię czy polityka, którzy gwarantują w swoim 
programie możliwie najwięcej wolności i tolerancji. Tylko 
taki świat, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest 
najbardziej znośny do życia dla większości. Jeśli ktoś tego 
nie rozumie lub się z tym nie zgadza, to jest najlepszym 
kandydatem na niewolnika… lub dyktatora.
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4. Liberalizm kontra 
konserwatyzm . 
Antagonizm, którego nie ma, 
ale jest

N a początku wyjaśnijmy trzy sprawy, które – chociaż 
oczywiste – dzięki mediom widać dziś bardziej niż 
kiedyś. Po pierwsze: używając języka zrozumiałego 

dla większości i bez jakiejkolwiek lekceważącej intencji, 
na świecie więcej jest ludzi głupich niż mądrych. Po drugie: 
więcej jest ludzi dobrych niż złych. Po trzecie: człowiek głupi 
może być dobry. Dowody: głupotę widać codziennie, świat 
mimo większości głupich nadal istnieje, człowiek dobry, 
ale głupi, łatwo daje sobą manipulować i na własne życzenie 
staje się niewolnikiem.

Taki obraz świata może oburzać, bo jest uproszczony 
i bezpośredni, ale niewątpliwie pokazuje prawdę bez dyplo-
matycznej kurtuazji czy obłudy. W konsekwencji, kiedy 
ta prawda wreszcie do nas dotrze, co – niestety – nie jest 
łatwe, zaczynamy rozumieć, że stara zasada „dziel i rządź” 
jest nadal aktualna.

Na poziomie niskim, czyli kłótni towarzyskich, rodzin-
nych czy środowiskowych, nie jest to szczególnie groźne, 
raczej destrukcyjne, przykre i nietaktowne. Na poziomie 
wysokim, czyli państwa i globalnie, staje się to śmiertelnie 
niebezpieczne.
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POLITYCZNY ŁOBUZ

Polityczny łobuz dzieli ludzi, aby nimi rządzić i wygod-
nie żyć ich kosztem. Dochodzi do cynicznej i interesow-
nej manipulacji drugim człowiekiem. W tym momencie 
widać u większości obywateli brak rozumienia własnej 
roli w państwie i w świecie. Mówiąc bez ogródek, uważają 
oni, że rząd ma im zabezpieczyć przede wszystkim chleb 
i igrzyska, a oni na niego zagłosują. Głupota ludzi dobrych 
nie pozwala im pojąć prostego mechanizmu propagando-
wego, tego, że są celowo antagonizowani, aby byli naiwnymi 
niewolnikami. Najpierw w demokracji, potem w dyktaturze.

Może „dzielić” nie oznacza dla większości „antagonizo-
wać”, „skłócać” czy „atakować”? Może brzmi bezpiecznie 
i neutralnie, jak w powieści? Łobuz polityczny lub religijny 
doskonale wie, że głupi zareaguje nienawiścią lub agresją nawet 
wtedy, gdy pokaże mu się nieistniejącego wroga. W dodatku 
poczuje się mądry, ważny i silny, a więc będzie mu przyjem-
nie. A emocje, jak wiemy, nie wymagają myślenia.

Takie dowartościowywanie głupiego ma znaczenie dla ustro-
jów państw, prawa, poglądów i stylów życia. Dowartościowany 
głupi, ale z natury dobry, wybiera władzę, która podsuwa 
mu pod nos emocjonujące antagonizmy. Wtedy jest gotów 
nawet zabijać, staje się zły.
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AN TAGONIZM, KTÓRY JEST

Niezależnie od wielu realnych antagonizmów wykorzysty-
wanych przez łobuzów politycznych zawsze jest to jeden 
i ten sam antagonizm: liberalizm kontra konserwatyzm. 
W praktyce – w odróżnieniu od wielu teorii – jest tylko fikcyjny, 
oznacza manipulację w efektownej politycznej propagandzie. 
To paradoks ludzkiego rozumowania i zarazem filar głupoty.

Mechanizm „liberalizm kontra konserwatyzm” jest wyko-
rzystywany raz po raz, bo chodzi o zdobycie władzy. Dlatego 
politycy dzielą i rządzą, odwołując się albo do liberalizmu, 
albo do konserwatyzmu. Na tym fundamencie powstają 
rozmaite komunizmy, faszyzmy i dziwne formy religijności. 
Fundament jest bardzo prosty, jak widać.

Nieporozumienia i problemy zaczynają się na poziomie 
teoretycznym, obie bowiem ideologie mieszają się i stopniują 
mimo wyraźnie innego jądra. W konserwatyzmie jądrem jest 

„tradycja”, w liberalizmie – „wolność”. Liczba koncepcji kon-
serwatywnych i liberalnych wokoło jest tak duża i ewolucyjna, 
że umożliwia spory, ale także – co ma zasadnicze znaczenie 
dla konsekwencji medialnych i politycznych tych narracji – 
na pewno nie jest rozumiana i znana większości ludzi.

Nauka i teoria wypracowały tak dużo niuansów, odmian 
i nazw tych ideologii, że są one praktycznie odcięte od wie-
dzy przeciętnego obywatela. Wystarczy zapytać, aby zoba-
czyć obywatelską podatność na manipulacje, nawet ludzi 
wykształconych, czym różni się na przykład libertarianizm 
od liberalizmu czy konserwatyzm liberalny od liberalnego 
konserwatyzmu. Albo: jakie są różnice w poglądach, na przy-
kład Edmunda Burke’a czy Rogera Scrutona? Jak ma się 
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konserwatyzm do gospodarki wolnorynkowej i władzy ludu? 
Kim są i co wnieśli do myśli konserwatywnej Adam Wielomski 
czy Jacek Bartyzel?

Już chociażby taka niewiedza pokazuje podatność tych 
dwóch ideologii na manipulacje. Na tym poziomie antago-
nizmy są i dobrze się mają. Wygląda na to, że suweren, który 
nie wie o antagonizmach w doktrynach, a głosuje za jakąś 
doktryną, czyli kształtem państwa, decyduje o losie swoim, 
swojej rodziny, przyjaciół środowiska i całego narodu, jest 
najzwyczajniej i obiektywnie głupi, albo – mówiąc językiem 
zamazującym prawdę uprzejmością – nieprzygotowany 
do swojej roli, do odpowiedzialności i świadomej dorosłości.

AN TAGONIZM, KTÓRY JEST,  
ALE JEST KREOWANY SZTUCZNIE

Niemożność rozumienia doktryn i konieczność upraszcza-
nia przekazu politycznego zbudowały obraz konserwaty-
zmu i liberalizmu przede wszystkim medialny, uproszczony 
i oczywiście antagonistyczny.

To najczęściej obraz konserwatyzmu zdegenerowanego. 
Prymitywnie odwzorowuje on antagonizmy naukowe. W tym 
strumieniu bryluje polityka. Dziennikarze i politycy od lat 
proponują społeczeństwom określone i maksymalnie proste 
znaczenia konserwatyzmu i liberalizmu, na nich tworzą drama-
turgię wielkiego show. Głównie na użytek zdobywania władzy, 
ale też swój, bo zarabiają pieniądze na zainteresowaniu ludzi.

Oczywiście mnożą się nazwy politycznych progra-
mów, kolejne „izmy”, ale to jedynie koktajle tego samego 
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konserwatyzmu i liberalizmu, nurtów zwanych też prawi-
cowymi i lewicowymi. Na marginesie można zapytać, ilu 
polityków i dziennikarzy zna i rozumie doktryny, którymi 
prawie bez przerwy szafuje.

Po stronie konserwatyzmu są zatem w wersji skrajnie 
uproszczonej: religia, naród, państwo, hierarchia, autory-
tet, po stronie liberalizmu wszystko inne, włącznie z zarzu-
tem anarchii. Łatwo dostrzec, jak szybko się to medialnie 
antagonizuje.

Sytuacja staje się tragikomiczna, gdy uświadomimy sobie, 
że wyborcy, czyli zwolennicy i przeciwnicy każdego z tych 
światopoglądów, mogą nie pojmować także znaczenia słów, 
co nie powinno dziwić, skoro w badaniach prowadzonych 
w kilku krajach wyszło, że nawet trzy czwarte obywateli 
nie rozumie prostych informacji. Wystarczy przeprowadzić 
sondę – bez złośliwej intencji – uliczną albo wśród dzien-
nikarzy i polityków, na małej grupie osób, żeby się o tym 
przekonać.

Mówimy zatem o wykorzystywaniu i utrwalaniu postaw 
bezrozumnych wśród tych, którzy są przekonani, że wszystko 
rozumieją. Stąd antagonizm. W takim prymitywnym rozu-
mieniu konserwatyzm to jedyny wariant szczęśliwego życia 
i idealnego państwa według tradycji i zwyczajów przodków, 
pielęgnowania religijności, obrony tak zwanych sprawdzonych 
wartości, dumy z historii własnego narodu, fundamental-
nego podporządkowywania jednostki większości, odbierania 
jej prawa do decydowania o sobie.

To pogląd nieprawdziwy, czyli zdegenerowany. Liberał mniej 
więcej wie, że taki konserwatyzm stwarza państwo wyłącznie 
dla swoich zwolenników, a inni obywatele nie liczą się. Można 
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powiedzieć, że – jeśli na przykład udział w wyborach weźmie 
50 proc. obywateli, pozostałe 50 proc. nie zagłosuje, a wśród 
tych głosujących wygrają konserwatyści głosami na przykład 
40 proc., a pozostali – jak liberałowie i inne partie o bardziej 
uszczegółowionych poglądach (ale też z gruntu bardziej libe-
ralnych lub konserwatywnych, lecz pomieszanych i mniej 
jednoznacznych, jak na przykład zieloni, narodowcy, socjaliści, 
socjaldemokraci czy ludowcy) dostaną mniej głosów, na przykład 
25 proc., 10 proc. i 6 proc. – konserwatyści zmuszają wszyst-
kich inaczej myślących do życia w państwie konserwatywnym, 
a więc czasami fundamentalistycznym, a nie liberalnym, mimo 
że nie głosował na nich cały naród, lecz tylko jego część.

O tym, jak bardzo liberalizm zostaje zdegenerowany w wer-
sji medialnej, może świadczyć strach przed nim, mimo że ozna-
cza wolność decydowania o sobie, jak najmniej państwa 
w życiu jednostki, rządzenie obywatelami tylko w zakresie 
koniecznym. Mimo że w liberalizmie człowiek jest rasowo 
równy, a jego wiara, poglądy, płeć czy preferencje seksualne 
nie interesują innych, bo to po prostu nie ich sprawa.

Fałszywy obraz liberalizmu nie przekonuje części wybor-
ców, mimo że w liberalizmie każdy może robić, co chce, pod 
warunkiem, że nie krzywdzi innych. Odrzucają oni nawet 
to, że w zdrowym liberalizmie państwo i obywatele mogą 
być religijni lub nie, Kościoły mogą funkcjonować, ale nie 
wkraczać w politykę i edukację, bo nie do tego zostały powo-
łane, ludzie mogą manifestować swoje poglądy, jeśli nie eska-
lują one zła oraz nie wchodzą w czyjąś cielesną i duchową 
integralność. Obraz medialny liberalizmu często nie mówi 
o tym, więc antagonizuje. Tylko głupi nie rozumie takiego 
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eskalowania antagonizmu poprzez polityczno-medialne 
wypaczanie liberalizmu.

AN TAGONIZM, KTÓREGO NIE MA

Najtrudniej sobie wyobrazić, że istnieje coś, czego nie 
ma, i oddziałuje na nas destrukcyjnie tak skutecznie, że tego 
nie czujemy, a nawet uważamy „to coś” za wroga. Wyjaśnijmy 
więc raz na zawsze, że tylko wolność pozwala człowiekowi 
żyć naprawdę szczęśliwie, ponieważ to w wolności mogą się 
realizować także tradycje konserwatywne, natomiast w tra-
dycjach konserwatywnych nie może się realizować wolność.

W perspektywie, której nie dostrzegają ogłupieni propa-
gandą ludzie, nie ma antagonizmu między konserwatyzmem 
a liberalizmem. Można powiedzieć, że konserwatyzm jest 
składnikiem liberalizmu pod warunkiem, że nie zakłóca 
wolności, chcąc ją zdominować i ograniczyć. Jeśli zdamy 
sobie sprawę, że tak oczywista prawda nie dociera do wielu 
wyborców, że ogłupienie medialną, polityczną i religijną 
narracją aż tak ich ograniczyło, to wprost zobaczymy praw-
dziwy sens edukacji i nauki.

Już u podstaw każdy powinien odróżniać logikę korzyści 
społecznych i politycznych, to, że wolność jest parasolem 
dla wszystkich innych działań, że wolność z zasady nie 
jest populistyczna. Dlatego nie wolno dopuszczać do dege-
neracji liberalizmu. Wystarczy dbać o sprawne zarządzenie 
państwem, edukacją, gospodarką i prawem, dbać o wszyst-
kich obywateli.
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Natomiast konserwatyzm posługujący się populizmem, 
często o podłożu religijnym, przypomnijmy, szybko może 
zamienić państwo w więzienie, zdegenerować się na tak zwanej 
tradycji, gdy ludzie sami nałożyli sobie kagańce i kultywują 
antagonizmy w stylu „kto nie z nami, to wróg”.

Przewaga liberalizmu nad konserwatyzmem polega 
na szacunku dla poglądów każdego człowieka, na tole-
rancji. To właśnie w liberalizmie konserwatyści mogą żyć, 
jak chcą, wierzyć, jak i w co chcą. To w liberalizmie pań-
stwa świeckiego, czyli neutralnego, Kościoły są chronione 
prawem, wiara uznawana za jeden z uprawnionych stylów 
życia, za wybór, a nie przymus.

W liberalizmie nikt z wiary się nie naśmiewa, nie zabra-
nia jej i nie krytykuje, to wtedy naprawdę rozwija się i jest 
szanowana. W liberalizmie obywatel może zakładać konser-
watywne szkoły, uczelnie czy organizacje, w których dobro-
wolnie mogą skupiać się ludzie. Liberalizm w zdrowym 
państwie oznacza, że system troszczy się o najsłabszych, 
że zapewnia im chleb i igrzyska, nie musząc ogłupiać ich 
propagandą. Znika antagonizm lewicy i prawicy.

Liberalizm jest najwspanialszym ustrojem dla człowieka 
pod warunkiem, że pielęgnuje personalizm i demokrację. 
Taki liberalizm jest otwarty, ale każe bezlitośnie za łama-
nie wolności, za wszelkie zakusy autorytarne, dyktatorskie 
czy fundamentalistyczne wobec własnego narodu. A naród 
to zbiorowisko różnych pod każdym względem obywateli, 
trzeba przypomnieć.

Liberalizm nie krzywdzi nikogo, gdy dba – powtórzmy 
– o najsłabszych, natomiast konserwatyzm krzywdzi część 
własnych obywateli o innych poglądach. Jądro antagonizmu, 
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którego nie ma, ale jest, tkwi w manipulowaniu składnikami 
liberalizmu. Tkwi we wmawianiu obywatelom, że w libera-
lizmie nie będzie konserwatyzmu. Prawda jest taka, że będzie, 
i to naprawdę chroniony i mocny.

Innymi słowy, jeśli jesteś mądrym konserwatystą, kato-
likiem, protestantem, prawosławnym, islamistą, buddystą, 
agnostykiem czy ateistą, to wiesz, że liberał nie jest twoim 
antagonistą, bo właśnie dzięki niemu możesz wyznawać 
swoje poglądy, wiarę i żyć, jak chcesz. Jeśli tego nie rozumiesz, 
to, niestety, nadal – trzeba założyć – możesz niszczyć swój 
kraj i naród, a więc siebie i swoich bliskich.
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5. Medialny alfabet wyborcy

J esteś wyborcą i żyjesz w kraju, w którym możesz wybie-
rać władzę. Masz szczęście. Być może tego nie doce-
niasz i uważasz to za niezmienne. Czujesz się wolny i nie 

wyobrażasz sobie, że możesz to stracić. Niestety, stałym zagro-
żeniem – czasami nawet śmiertelnym – dla ciebie, twoich 
bliskich i całego narodu jest zawsze proste pytanie: na kogo 
zagłosować?

FAKT 1.
Każda władza jest złem koniecznym, aby człowiek mógł żyć 
możliwie najnormalniej.

FAKT 2.
Wolność ma ograniczenia. Granice wyznacza krzywdzenie 
innych ludzi. Jeśli partia liberalna krzywdzi swój naród, naraża 
go na niebezpieczeństwo, na przykład niekontrolowanym 
napływem emigrantów, to degeneruje rozumienie wolności, 
liberalizmu i nie zasługuje na władzę.

FAKT 3.
W państwie, które jest społeczeństwem różnych obywateli, 
nie ma „elit” i „tych gorszych”. Nazywanie „elitą” bogatych, 
wykształconych i sławnych obywateli koniecznych do funk-
cjonowania każdego państwa to propagandowa manipulacja, 
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wskazywanie wroga, to tak naprawdę zamaskowane powie-
dzenie biednym, niewykształconym i mało znanym, że są tak 
głupi, iż można ich poszczuć na każdego. Jeśli partia polityczna 
w ten sposób skłóca społeczeństwo, abyś na nią głosował, 
to znaczy, że jako wyborca jesteś dla niej tylko użytecznym 
idiotą, czyli – mówiąc dosadnie i zrozumiale dla wszystkich 

– „śmieciem”.

FAKT 4.
Niektórym najbardziej podoba się populistyczny obraz ich 
życia, ponieważ jest najpiękniejszym kłamstwem na świecie. 
Obiecuje spełnienie marzeń, których realizacja jest niemoż-
liwa. Populista wierzy w propagandowe bajki jak dziecko, 
mimo że jest dorosły. Populizm wydaje się nieśmiertelny 
i tylko ty swoją mądrością możesz go w sobie zabić. Inaczej 
on zabije ciebie. Jest jak polityczny wampir – żywi się twoją 
głupotą.

FAKT 5.
Populizm często podszywa się pod konserwatyzm, wykorzy-
stuje jego hasła, aby ogłupić wyborców. W ich uszach prze-
konująco brzmią piękne słowa: „nasz naród”, „nasza tradycja”, 

„nasza religia”, „nasi rodacy”, „nasza kultura”, „nasza wolność”, 
„nasza sprawiedliwość”, „nasze prawo”, „nasza niezależność”, 
„nasze autorytety”, „nasze osiągnięcia”, „nasz wybór”, „nasza 
tożsamość” czy „nasza historia”. To jest hak, na którym potem 
naiwny i zdziwiony wyborca powoli umiera.



72 mediA i pOlityKA

FAKT 6.
Zawsze wybierasz, mówiąc w uproszczeniu, między partiami 
liberalnymi (wolnościowymi) i konserwatywnymi (tradycyj-
nymi). Jest ich wiele pod różnymi nazwami, a to pozwala tobą 
manipulować. Partie populistyczne, w istocie bliskie komu-
nistycznym, często wykorzystują konserwatywne podejście 
do tradycji, aby manipulować wyborcami, aby zdobyć wła-
dzę autorytarną lub dyktatorską. Korzystają na tym głównie 
politycy, a ty tylko wtedy, gdy dobrze ich wybierzesz.

FAKT 7.
Jak większość wyborców nie jesteś intelektualistą, a więc twoje 
poglądy są raczej powierzchowne, są poglądami twoich 
ulubionych mediów i lektur. Albo liberalnych, albo kon-
serwatywnych. Nie jesteś w stanie zobaczyć w nich ukrytej 
propagandy, bo nie studiowałeś myślenia samokwestionu-
jącego, nie jest to twój zawód, nie analizujesz na bieżąco 
dzieł najwybitniejszych umysłów, nie ćwiczyłeś się na nich, 
nie specjalizujesz się w wartościowaniu i ocenie mediów, 
nie poznawałeś dokładnie ani ustrojów politycznych, ani socjo-
technik kierowania ludźmi.

FAKT 8.
Przechodzisz codziennie medialne pranie mózgu. Dlatego 
bezkrytycznie uważasz, że jesteś dobrze poinformowany, 
mądry i kompetentny. Owszem, jesteś, ale dokładnie tak, 
jak cię politycznie i medialnie zaprogramowano.
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FAKT 9.
Własność prywatna jest podstawą dobrobytu państwa. 
Własność prywatną tworzą najzdolniejsi, najbardziej przed-
siębiorczy i odważni. Ta właśnie elita, jak mawiają krytycznie 
populiści, ocala prostego człowieka, dając mu pracę i wszystko, 
co jest zdobyczą cywilizacji, na przykład medycynę, tech-
nikę i edukację. Jeśli tego nie rozumiesz i wolisz gospodarkę 
państwową, jeśli uważasz, że populistyczny ideał, tak zwany 
prosty człowiek, jest w stanie stworzyć cywilizację, naukę, 
dobrobyt, demokrację i wolność, to znaczy, że powinieneś 
mieszkać w Korei Północnej, na Białorusi lub na Kubie.

FAKT 10.
Jeśli krytykujesz partie liberalne, to znaczy, że chcesz, 
żeby populistyczni politycy decydowali o twoich poglą-
dach i jakości życia. Wybierając partie prawicowe, często 
populistyczne, skazujesz się na przykład na partyjne sądy, 
media, edukację, gospodarkę i rozrywkę. Populizm może 
być związany z fundamentalizmem religijnym, krzywdzą-
cym obywateli.

FAKT 11.
Liberalizm wydaje ci się wrogiem, bo politycy w mediach 
wmawiają ci głównie jego wersje zdegenerowane.
Straszą cię, że zniszczy on twoje tradycje, czyli religię, 
naród, państwo, rodzinę, hierarchie i autorytety. To kłam-
stwo. Liberalizm je ochroni, bo nie wtrąca się w twoje życie, 
a populizm wtrąca się i zaczyna niszczyć swoich zwolenników, 
gdy zdegeneruje się we władzę autorytarną lub dyktatorską.



74 mediA i pOlityKA

FAKT 12.
Liberalizm może być lepszy lub gorszy, bo nie ma ide-
ałów, ale zawsze jest najlepszym z systemów politycznych, 
bo ma kreatywny potencjał. To liberalizm w wersji socjal-
liberalnej lub liberalnego konserwatyzmu zbudował demo-
krację i dobrobyt Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
Te państwa to dowód potęgi – nawet tej niedoskonałej – 
liberalnej demokracji.

FAKT 13.
Populizm może cię zmuszać do uznania wizji państwa jed-
nej partii, czyli na przykład powszechności określonej religii 
lub nieobiektywnej edukacji. Liberalizm je uwzględnia, ale – 
inaczej niż prawicowy populizm – nie zmusza wszystkich 
do uznawania „jedynie słusznej” racji.

FAKT 14.
Populizm posługuje się konserwatyzmem, aby zdobyć władzę, 
mówi o wolności i sprawiedliwości, o własności prywatnej, 
o narodzie, autorytetach i religii, ale ogranicza je właśnie 
tradycjami, religią i obyczajowością. Populizm to nie wol-
ność, lecz propagandowy obraz wolności.

FAKT 15.
Jeśli religia mówi ci, na kogo głosować, to znaczy, że uczest-
niczysz w politycznym wiecu, a nie w obrzędzie religijnym. 
Mówiąc wprost, jeśli nie zajmuje się twoim życiem ducho-
wym, to znaczy, że traktuje cię jak głupca i wykorzystuje.
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NA KOGO ZAGŁOSOWAĆ?

1. Wybieraj zawsze partię, która daje wszystkim najwięcej 
wolności, pod warunkiem, że ta wolność nie krzywdzi. 
Pod parasolem wolności – mimo że nie ma idealnych 
ustrojów – mogą się realizować pokojowo różne poglądy, 
w tym twoje. Jeśli nie chcesz wewnętrznej wojny i biedy 
w swoim kraju, głosuj na liberalizm. Nawet niedosko-
nały daje szansę na udoskonalenie i ma dobre tradycje, 
na przykład w USA, Japonii, Kanadzie, Niemczech, 
we Francji czy w Wielkiej Brytanii.

2. Wybieraj partię wolnościową, która w swoim progra-
mie zobowiązuje się opiekować najsłabszymi, czyli 
najbiedniejszymi, niewykształconymi i starszymi. Jeśli 
działa rozsądnie i realistycznie, zawsze jest najlepszym 
opiekunem obywatela. Rozsądny liberalizm to perso-
nalistyczne podejście do obywatela.

3. Wybieraj zawsze partię, która opiera siłę kraju na uczci-
wej wolnorynkowej gospodarce z jak najmniejszym, 
ale koniecznym dla zachowania niezależności prze-
mysłem państwowym. Jeśli nie wybierzesz niedosko-
nałego liberalizmu w wersji nawet złego kapitalizmu, 
ale z możliwością naprawy, to znaczy, że wybierasz 
prawicowy populizm, który – w skrajnej postaci – pod 
pozorem kapitalizmu może skrywać w sobie nawet 
socjalizm lub komunizm, a to oznacza dla całego kraju, 
dla ciebie, biedę i być może dyktaturę.

4. Wybieraj partię, która nie zmusza wszystkich do uzna-
wania tylko jej poglądów, nie wtrąca się w prywatne 
życie ludzi. Wybieraj tolerancję, nawet gdy ci to religijnie 
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i obyczajowo nie odpowiada, ponieważ tolerancja 
to także nienaruszalność twoich poglądów.

Po prostu nie bądź głupim populistycznym wyborcą, 
bo zgotujesz sobie, swoim bliskim i narodowi piekło na ziemi!
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6. Medialne „rżnięcie głupa”

„R żnąć głupa” to określenie spopularyzowane przez 
polityków i dziennikarzy. Oznacza między innymi: 
wkładanie czyjejś maski, odgrywanie komedii, uda-

wanie i kłamanie. Dla władzy, bogactwa czy sławy. Wyżyny 
„rżnięcia głupa” osiągają ci, którzy „rżną głupa”, zarzucając 
ludziom mówiącym rozsądnie „rżnięcie głupa”. Nie mniej 
efektownie brzmi to po rosyjsku i angielsku: „prosto duraka 
waljesz” i „play silly buggers”.

Metoda ta została doprowadzona do perfekcji przez pro-
pagandę komunistyczną nawet na poziomie dyplomatycz-
nym, potem rozwinęli ją hitlerowcy, a teraz stosują politycy 
i propagandyści – ci ostatni, nazywający siebie dziennika-
rzami – niszczący demokrację i wolność pod hasłami budo-
wania demokracji i wolności. Cyniczne zakłamanie, rządza 
kariery i pieniędzy, udawanie profesjonalizmu skutecznie 
ogłupiają miliony ludzi, a nawet sprawiają, że zakochują się 
oni w swoich cwanych katach i ich przekazie medialnym, 
dając im władzę w wyborach.
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ODRÓŻNIĆ PROPAGANDĘ

Najbardziej charakterystycznym „rżnięciem głupa” w mediach 
jest nazywanie propagandą dziennikarstwa profesjonal-
nego, a propagandy w mediach rządowych dziennikarstwem. 
Szczytem bezczelności, cynizmu i zwykłego chamstwa (czy-
taj: braku szacunku dla obywateli) jest używanie takiej argu-
mentacji przez rządzących polityków, a więc, po pierwsze, 
niewiarygodnych w opiniach, bo to ich interes, po drugie, 
nieznających się na mediach, bo co najwyżej występują w nich, 
a i to o wiele za często na intelektualnie niezbyt wysokim 
poziomie komunikowania.

Jak bardzo ludzie muszą być ogłupieni przez to „rżnięcie 
głupa”, żeby nie widzieć różnicy między propagandą a prawdzi-
wym dziennikarstwem, które z obowiązku, bo do tego zostało 
stworzone, po prostu stale pokazuje błędy i działania władzy? 
Podkreślmy dla całkowitej jasności: media mają sprawdzać 
polityków na każdym kroku, informować i gdy trzeba, kry-
tykować, a nie chwalić. Jeśli media chwalą polityków, to zna-
czy, że nie są profesjonalnymi mediami, a ich pracownicy 
dziennikarzami; są po prostu najemnikami i wyrobnikami 
politycznymi, służącymi reklamowaniu określonej partii 
czy władzy. Jak bardzo obywatel musi być ogłupiony lub nie-
świadomy roli mediów, żeby przekaz rządowy w mediach 
uznawać za dziennikarstwo? A przecież teoretycznie nawet 
najsłabsze umysły w każdym kraju powinny rozumieć, że rząd, 
który zatrudnia propagandystów udających dziennikarzy 
nie informuje, lecz głównie reklamuje siebie. Ogon w roli 
kota, klasyczny przykład. No i dodajmy – co przecież oczy-
wiste – ogon w roli kota krytykuje, gdy nie ma istotnego 
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powodu do krytyki, każdego kto ma inne zdanie; nazywa 
kogoś takiego opozycją. To zresztą jest najgrzeczniejsze 
z określeń politycznego przeciwnika.

CIEMNY LUD TO KUPI

Jak bardzo niektórzy obywatele muszą być ogłupieni, skoro 
zarzucają niezależnym i wolnym mediom brak niezależności 
tylko dlatego, że te krytykują władzę? Dodajmy, że najłatwiej 
ogłupić niezadowolonych, sfrustrowanych, niewykształco-
nych lub wcześniej zindoktrynowanych, na przykład jakąś 
ideologią czy religią. A niby kto ma tropić i krytykować 
władzę w interesie obywateli? Kto ma im mówić o korupcji, 
nepotyzmie czy wprost o przestępstwach władzy jak nie 
dziennikarze? Przecież z mediów rządowych obywatele 
nie dowiedzą się prawdy. Będą za swoje podatki zwodzeni 
obrazami sukcesu i szczęścia, wykorzystywani jako tak zwani 
użyteczni idioci, traktowani – co w przypływie szczerości 
zdradził jeden z polityków – jak „ciemny lud, który wszystko 
kupi”. A jeżeli się zbuntują w pewnym momencie również 
ci swoi, gdy przejrzą na oczy, to będą zastraszani rządowym 
prawem, przekupioną policją i wojskiem, szykanowani, bici, 
zamykani w więzieniach i zabijani. Warto przypomnieć, 
że chociażby na Białorusi prezydent też był wybrany demo-
kratycznie przez niezależny naród i stopniowo – medialnie 

„rżnąc głupa” przez lata – umocnił się i stał dyktatorem już 
uzależnionego narodu.

Inna niezwykle ważna kwestia, którą w narracji politycznej 
i mediach rządowych się pomija, to finansowanie mediów 
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państwowych. Trzeba przypomnieć, że władze są wybierane 
tylko przez grupę obywateli, a nie przez wszystkich. Zawsze 
jest też duży odsetek niegłosujących, poparcie w wyborach 
demokratycznych nie uprawnia zatem do zmian radykalnych, 
lecz bardziej do zarządzania dobrem wspólnym, uwzględ-
niając poglądy różne, podstawę demokracji, a tym dobrem 
wspólnym są też media – teraz użyjmy tego słowa – publiczne, 
jak na przykład BBC w Wielkiej Brytanii (oczywiście też 
ze swoimi niedoskonałościami). Kiedy zatem jakaś władza 
robi z tych mediów aparaty rządowe, a nie publiczne, za nie 
swoje pieniądze, uwłaszcza się na majątku wspólnym, to zna-
czy, że jest to władza bandytów politycznych i złodziei, a nie 
odpowiedzialnych i uczciwych polityków. Taka władza nie 
szanuje demokracji i wolności wszystkich ludzi, jest dyk-
taturą lub – w okresie przejściowym – autorytaryzmem. 
Oczywiście nigdy się do tego nie przyzna i chętnie zaatakuje 
każdego przeciwnika w swoich mediach, ale przecież tak 
naprawdę wspólnych, przejętych siłą i bezprawnie. Zdarza 
się też, że za państwowe pieniądze wszystkich obywateli, 
a więc nie za swoje, zła władza, „rżnąc głupa”, przejmuje 
też media niezależne, nazywając je zależnymi chociażby 
od zagranicy, mimo że pracują tam rodzimi profesjonalni 
dziennikarze. Zła władza „rżnie głupa”, bo brzmi to prze-
konująco i efektownie dla przeciętnego konsumenta pro-
pagandy rządowej.
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FAŁSZ OBCEGO KAPITAŁU

„Rżnięcie głupa” to również posługiwanie się pozorami wiedzy 
i uproszczeniami w odwołaniach do za-granicy. Szczególnie 
perfidnie i odrażająco brzmi zarzucanie mediom reprezen-
towania obcych interesów lub propagandy, gdy wzorem dla 
tych mediów są profesjonalne media w uznanym i silnym 
demokratycznym kraju. Czasami okazuje się, że niektórzy 
cwani politycy ośmielają się oceniać rynek medialny, wyraź-
nie chcąc go sobie podporządkować, a najlepiej zamienić 
w tubę pochwalną, jak to ma miejsce – oczywiście na różnym 
poziomie i w różnych stylach – chociażby na Kubie, w Korei 
Północnej, Rosji czy Chinach.

Można powiedzieć, że „rżnięcie głupa” to również poda-
wanie przykładów rozwiązań prawnych w innych krajach 
przy zastosowaniu nadinterpretacji tak, aby argumentacja 
propagandowa mogła przekonać przeciętnych odbiorców 
do wygodnych dla władzy rozwiązań u siebie.

Pod emocjonalnym hasłem obrony własnych interesów 
narodowych przekonuje się zindoktrynowanych obywateli 
do popierania wyłącznie własnego kapitału medialnego. 
A przecież taki kapitał zawsze może być zaatakowany przez 
zdegenerowany rząd, może być zniszczony, a właściciel 
nawet oskarżony i zamknięty w więzieniu. Czy nie jest bez-
pieczniej dla każdego demokratycznego kraju, gdy kapitał 
jest różny, pod warunkiem, że pochodzi z państw demokra-
tycznych? Jak może zagrażać takie rozwiązanie komukolwiek, 
skoro taki stan pluralizuje media, uczy myślenia, poszerza 
horyzonty i uniezależnia je w znacznej części od dyktator-
skich zapędów polityków?
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Czy to źle, gdy mamy w sklepie większy wybór i nikt 
nie może zabronić właścicielowi sprzedawać wielu różnych 
towarów? Sam rynek decyduje, jakie media prywatne się 
przebiją, a jakie upadną.

NIE ŚCIGAĆ DZIENNIKARZY

Państwo, mając w rękach media publiczne, nie ma prawa 
przeszkadzać i wtrącać się w profesjonalne dziennikarstwo. 
Natomiast ma obowiązek – po sprawdzeniu czy kapitał jest 
legalny i pochodzi z demokratycznego państwa – wydać 
koncesję mediom prywatnym i śledzić, co najwyżej, skargi 
niezadowolonych obywateli.

Podobnie jak publiczne, także prywatne media mają obo-
wiązek być krytycznymi i niezależnymi informatorami oraz 
komentatorami rzeczywistości w danym kraju. Szczególnie 
mają obowiązek krytykować polityków, którzy „rżną głupa”, 
udając demokratów, a w rzeczywistości tworzą dyktaturę.

Ba, można się nawet pokusić o apelowanie, aby nie istniało 
coś takiego, jak ściganie dziennikarzy z urzędu, gdy ci w ewi-
dentnych przypadkach nazywają po nazwisku politycznego 
łobuza, na przykład łobuzem lub głupcem. Nie istnie je bowiem 
coś takiego jak obrażanie polityka w sytuacji, gdy na to zasłu-
guje. On musi wiedzieć, że decydując się służyć społeczeń-
stwu i wydawać jego pieniądze, często bezkarnie „rżnąc 
głupa” i wymyślając złe przepisy, może być nazwany w każdy 
sposób. Zgodnie ze swoim miejscem w rankingu zawodów 
najbardziej cenionych przez społeczeństwa. Przypomnijmy 
w uproszczeniu, że najwyżej są strażak, pielęgniarka i profesor 
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(tutaj wykluczmy profesorów, którzy stali się politykami), 
dziennikarz znajduje się mniej więcej w środku, a polityk 
na samym końcu.

To jest właśnie chyba najbardziej jasna wskazówka dla poli-
tyków, że „rżnięcie głupa” mogą sobie trenować prywatnie, 
a nie w mediach publicznych. Z wyjątkiem, że są to media pry-
watne i jest tam na to zgoda. W myśl powiedzenia, że „głupiego 
widać”. Polityk i dziennikarz zdobywają szacunek przez swoją 
pracę, gdy dzięki nim większość obywateli czuje się bez-
pieczna, spokojna, usatysfakcjonowana, a czasami nawet 
szczęśliwa. To bardzo prosty miernik, odróżniający dobrą 
władzę i dziennikarstwo od złych, prawda?



84 mediA i pOlityKA

7. Jak odróżnić propagandystę 
od dziennikarza?

P ropaganda polityczna odsłania najgorsze ludzkie cechy. 
To wtedy ludzie głupi pokazują swoje prawdziwe twarze, 
ujawniają się charaktery wyjątkowo plugawe. Problem 

ten dotyczy przede wszystkim pracowników mediów, któ-
rzy z różnych powodów potrafią sięgnąć zawodowego dna. 
Albo naiwnie wierzą w jakąś ideę polityczną i stają się stron-
niczy, albo dla kariery sprzedają się cynicznie jakiejś władzy, 
albo po prostu są tak bezdennie ograniczeni, iż nie widzą, 
czym różni się dziennikarstwo od propagandy. W każdym 
z tych przypadków mamy do czynienia z propagandystami, 
a więc ludźmi bezwartościowymi, niszczącymi demokrację.

Pora chyba po raz pierwszy spersonalizować dyskusję 
o propagandzie politycznej i pokazać, że dotychczasowy obraz 
przekłada się wprost także na wartość i ocenę poszczególnych 
ludzi w mediach. Swoistą, wobec tego problemu, a nawet 
odcień normalności, rodzą po pierwsze brak zdecydowanej 
reakcji i powszechnego potępienia propagandystów, po drugie 
publikacje na ten temat, czasami ich naukowa hermetyczność, 

„słownikowość” czy nawet pozorne oderwanie od codzienności 
albo też zwykła dziennikarska powierzchowność, wtórność 
i stereotypowość.

Na ogół nie ma lub jest za mało w tych publikacjach bez-
pośredniego krytycznego odniesienia do ludzi podejmujących 
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taką pracę, a przecież tak naprawdę propagandyści polityczni 
zasługują na jednoznaczną i wyraźnie negatywną ocenę ich 
postawy. Trzeba podkreślić, że to oni pierwsi niszczą prawdę, 
wolność, równość i bliskość ludzi, stwarzają niewyobra-
żalne cierpienia, niesprawiedliwość i wojny. Propagandyści 
polityczni zwykle odwołują się do najgorszych instynktów, 
do emocji prymitywnych i odczuwalnych powszechnie przez 
większość ludzi.

JĘZYK PIĘTNUJE PROPAGANDYSTÓW

Propaganda według definicji w internetowej Encyklopedii 
PWN to „celowe oddziaływanie na zbiorowości i jednostki 
zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, wpo-
jenia pożądanych przekonań i wywołania określonych dążeń 
i zachowań”. Kiedy w polityce zajmują się nią ludzie jasno 
nazywający siebie propagandystami, wszystko jest w porządku.

Można też zaznaczyć, że pod inną nazwą – neutralną lub 
pozytywną – wykonuje się takie zadania w reklamie, marke-
tingu i PR. Natomiast, kiedy propagandę uprawiają dzien-
nikarze, jest to zjawisko zarówno haniebne, jak i bardzo 
społecznie niebezpieczne. Wówczas na pewno nie mamy 
do czynienia z dziennikarstwem.

Termin „propaganda” ma tak wiele synonimów, że łatwo 
dać się zmanipulować zewnętrznie (na przykład dzienni-
karsko) lub prywatnie, skorumpować i nawet „rozgrzeszyć” 
we własnym sumieniu, wybierając określenia najbardziej nam 
pasujące, jak na przykład apologeta, nauczyciel, obrońca, 
kapłan czy ambasador. Brzmią świetnie, mają bogate pole 
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znaczeniowe, dlatego nietrudno wyprzeć z siebie fakt, że sta-
liśmy się kimś złym i godnym pogardy. Brzmią tak szlachetnie, 
funkcjonując wygodnie prawie na wierzchu podświadomości, 
że mącą w głowach nadawców i odbiorców treści medialnych.

Mówiąc wprost, pozytywne synonimy propagandysty zwy-
kle nie dotyczą propagandystów politycznych. Oczywiście nie 
oznacza to, że z kolei te niepasujące nam synonimy, bo jasno 
informują kim naprawdę jesteśmy, gdzieś znikają. Wręcz 
odwrotnie, to właśnie wtedy, gdy propagandysta udaje dzien-
nikarza, najbardziej dopominają się one o głos.

Warto te „niewygodne” synonimy pokazać jako twardy 
słownikowy miernik postawy propagandystów. Po stronie 
zła, w uproszczeniu, znajdują się takie synonimy propagan-
dysty, jak na przykład doktryner, manipulator i naganiacz. 
Przy okazji pytanie do miłośników treści propagandowych: 
czy chcecie dostawać informacje tworzone przez doktry-
nerów, manipulatorów i naganiaczy? A właśnie od takich 
ludzi je dostajecie, gdy media publiczne stają się rządowe 
albo prywatne lądują pod butem rządów, tak bezstronnie 
nazywa ich słownik synonimów.

Jeszcze dokładniej pokazują prawdziwą twarz propagandy-
stów synonimy „naganiacza”, czyli między innymi stręczyciel 
i sutener. Trafne szczególnie wtedy, gdy werbuje on do pro-
pagandy rządowej naiwne studentki i studentów, spragnio-
nych sławy i pieniędzy. Z kolei manipulator to słownikowo 
między innymi szuja, sprzedawczyk, pętak, a nawet – warto 
to zapamiętać – przestępca. A pętak to między innymi gnida.

Ten obraz dopełniają synonimy doktrynera, czyli 
na przy kład fundamentalista i osoba ograniczona. Prawdę 
o propa gan dystach zamyka synonim fundamentalisty, 
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czyli na przykład zaślepieniec. Gdyby propagandysta poli-
tyczny poczuł się urażony tymi określeniami, tym, że nie 
uważa się go za dziennikarza i nazywa jak powyżej, to słow-
nik synonimów potwierdzi mu obiektywnie i dobitnie, kim 
jest. Innymi słowy w wielkim skrócie: propagandysta – 
manipulator – pętak – gnida.

PROPAGANDA W POLITYCE 
TO KONIECZNA NORMA

Uprawianie propagandy przez polityków jest czymś oczywi-
stym, ale nie wszyscy to rozumieją. A to właśnie tłumaczy 
wszystko, co polityk robi. Nadal wielu obywateli w rozmaitych 
krajach wierzy politykom i w jakiś przedziwny sposób odcina 
się od narzucającej się prawdy, że zwykle mają do czynienia 
z żądnym sławy karierowiczem, który dla władzy zeszmaci 
się bez oporów.

Naturalnie taki polityk maskuje to mówieniem o swoim 
zaangażowaniu społecznym i poświęceniu, mydli oczy setkami 
obietnic bez pokrycia. Ten rodzaj propagandy jest wpisany 
w zawód polityka – kłamać, pięknie kłamać i stale kłamać, 
byle tylko ludzie oddali na niego głos.

Ten odwieczny teatr pozorów ratują nieliczni politycy pełni 
poświęcenia i rozsądku. Mówimy tutaj o politykach dobrych 
i złych, o liderach światła lub ciemności, a nie o tysiącach 
nijakich, posłusznych i bezmyślnych „maszynkach do głoso-
wania”. Podsumowując: politycy muszą być propagandy-
stami, aby ich wybierano do władzy i aby mogli ją utrzymać. 
Są złem koniecznym, które dzięki propagandzie buduje 
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innym życie szczęśliwe albo nieszczęśliwe. Do wyjątków 
należą sytuacje, gdy propaganda polityczna działa w dobrej 
sprawie, na przykład promowania pozytywnych postaw zdro-
wotnych lub zaangażowania w pomoc krajom walczącym 
o demokrację, jak to miało miejsce na przykład w przypadku 
Polski przed 1989 rokiem.

PROPAGANDYSTA ŚWIADOMY 
LUB „SPU T (…) NIZOWANY”

Całkiem inaczej mają się sprawy z propagandą uprawianą 
przez dziennikarzy.

Jeśli świadomie przestają się nazywać dziennikarzami 
i zaczynają przedstawiać jako propagandyści, to wszystko 
jest w porządku. Oto ktoś wybrał działalność zwykle zasłu-
gującą na pogardę, ale przynajmniej się do tego przyznaje. 
Natomiast propagandysta udający dziennikarza jest – jak 
wywodzi to słownik synonimów – po prostu „medialną gnidą”.

Taka ostra i bezkompromisowa ocena wynika z groźnych 
konsekwencji takiego zakłamywania rzeczywistości, psucia 
zaufania do mediów i do bezstronnego przekazu informa-
cji. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że istnieje granica, 
za którą dziennikarz przestaje być dziennikarzem. Może 
stosować różne wytłumaczenia, oszukiwać siebie i innych, 
manipulować odbiorcami, irytować się na krytykę, atakować, 
a nawet oskarżać o „pomówienia”, ale faktu, że jest propa-
gandystą, nie zmieni.

Może oficjalnie pracować w prasie, radiu, telewizji czy 
Internecie na stanowisku dziennikarskim, ale na zawsze 
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pozostanie już tylko propagandystą, czyli w oczach uczci-
wych dziennikarzy szują, gadem, szmatą lub sprzedaw-
czykiem. Tacy ludzie są skażeni, a każdy w miarę rozsądny 
odbiorca przekazów medialnych będzie doskonale wiedział, 
że zasługują na pogardę, że – w miejsce kropek można zgad-
nąć i wstawić jedną z dwóch odpowiednich samogłosek - 

„sput (…) nizowali” się raz na zawsze.

STANDARDY

Kryteria zawodu dziennikarskiego weryfikują propagandy-
stów natychmiast, bez wątpliwości i bez potrzeby wyjaśnień. 
Jeśli ktoś tego nie rozumnie lub dyskutuje nad tym, to znaczy, 
że jest albo głupi, albo uprawia właśnie propagandę. Wystarczy 
przywołać najważniejsze standardy pracy dziennikarskiej: 
bezstronność, niezależność, rzetelność, odpowiedzial-
ność, dokładność, rozsądek i dawanie świadectwa dzien-
nikarskiego, czyli – jak znajdujemy chociażby w kodeksie 
etycznym BBC – „prezentowanie czystych, niczym nieza-
barwionych faktów”. Każdy, kto w informacji wykracza poza 
te standardy, nie jest dziennikarzem, lecz propagandystą.

JAK ODRÓŻNIAĆ DZIENNIKARZA 
OD PROPAGANDYSTY?

Robimy to przede wszystkim poprzez ogólną ocenę lub wni-
kliwą analizę pracy dziennikarskiej. Chodzi głównie o stosu-
nek dziennikarza do jakichkolwiek władz. Jeśli dziennikarz 
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chwali władzę, na przykład państwową, polityczną lub 
korporacyjną, biznesową, to znaczy, że jest propagandystą.

Rola dziennikarza polega bowiem na ustawicznym 
sprawdzaniu i tropieniu władzy, polityków, na krytykowa-
niu i nagłaśnianiu nadużyć, korupcji, nieodpowiedzialności 
czy nepotyzmu, albo po prostu na bezstronnym, możliwie 
najbardziej neutralnym, relacjonowaniu działań na przykład 
rządu, na rzetelnym poinformowaniu o jakimś pozytywnym 
wydarzeniu, o sukcesie. Sukcesy władz mają się bronić same 
w niezależnej i bezstronnej informacji.

Tylko taka informacja może być w dziennikarstwie nie-
zamierzonym przyjaznym echem propagandowym dla rzą-
dów. Tylko wyjątkowy głupiec lub przewrotny, interesowny 
cwaniak, który „rżnie głupa”, nie dostrzeże w bezstronnej 
pozytywnej informacji pozytywnego aspektu. Tę oczywistą 
prawdę trzeba wbijać do głów także politykom. Odróżnienie 
propagandysty od dziennikarza jest zatem dziecinnie łatwe, 
ale trzeba chcieć to robić.

BEZSTRONNOŚĆ DZIENNIKARSKA ISTNIEJE

Amatorskie, dyletanckie czy tendencyjne opinie, że w dzien-
nikarstwie nie ma bezstronności, są typowym zachowaniem 
propagandowym. Granice są proste, oczywiste dla każdego 
profesjonalnego dziennikarza czy polityka, i tylko osoba 
o złej woli może udawać, że ich nie ma.

Po pierwsze w informacji zawsze obowiązuje bezstronność, 
czyli równowaga różnych głosów bez osobistego komentarza 
dziennikarskiego, za to z podaniem wyłącznie suchych faktów.
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Po drugie w publicystyce ta bezstronność ujawnia się 
inaczej – bardziej w dobrze gości, proporcjach czasowych 
w ich wypowiedziach i – dopiero tu jest miejsce na komentarz 
– bezkompromisowym i dociekliwym zachowaniu dziennika-
rza wobec każdej osoby na przykład w studiu TV. Co trzeba 
jednak podkreślić, dziennikarz i tutaj raczej nie powinien 
ujawniać osobistych poglądów, chyba że robi to sprawiedli-
wie wobec każdego gościa, gdy przywołuje jakieś polemiczne 
argumenty.

Owszem, dziennikarze mają swoje poglądy, jak każdy czło-
wiek, skonstatujmy ten banał pojawiający się w rozmaitych 
opiniach, ale po to są standardy zawodu, żeby te poglądy 
zachowywać dla siebie, gdy relacjonujemy określoną sytuację 
w informacji lub publicystyce.

Wyjątkiem są programy autorskie, w których dziennikarze 
świadomie się odsłaniają. I tu kolejne zastrzeżenie – takie 
programy w telewizjach publicznych, a więc za pieniądze 
wszystkich obywateli, powinny uwzględniać różnych dzien-
nikarzy o odmiennych poglądach, częstotliwość emisji oraz 
czas trwania wypowiedzi i audycji. Jedyną preferencją jest 
zawsze demokratyczne podejście do dziennikarstwa oraz 
konieczny krytycyzm w dopuszczaniu do głosu dziennikarzy 
o skrajnych poglądach dyktatorskich, autorytarnych, na przy-
kład faszystowskich, komunistycznych, religijnych lub nawet 
liberalnych, ale zdegenerowanych. Po prostu są oni społecz-
nie i politycznie niebezpieczni. Innymi słowy bezstronność 
dziennikarska musi być rozsądna.
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NARODZINY PROPAGANDYSTY

Propagandysta zwykle sprzedaje się dla sławy i pieniędzy, cza-
sami dla poczucia medialnej władzy. Od początku ma pewne 
cechy i predyspozycje – jest chorobliwie ambitny, czuje się 
niedoceniony, chce mieć poczucie sprawczości i przynależności 
do jakiejś grupy, zwykle jest średnio lub mało utalentowany, 
zakompleksiony fizycznie, intelektualnie lub towarzysko, 
albo jest bezkrytycznie zarozumiały.

Propagandysta potrafi wypierać i kalkulować zyski, ale tylko 
na krótką metę. Nie ma wyobraźni, aby wyobrazić sobie 
koniec kariery i pogardę społeczną. Rekompensuje sobie 
brak powszechnego uznania czy odrzucenie zarabianymi pie-
niędzmi, popularnością w swoim środowisku, a więc zwykle 
podobnych do siebie propagandystów oraz wśród polityków, 
którym służy. Syci się, gdy odbiorcy dają wyraz, na przykład 
prymitywnymi wpisami w trakcie programu, że podoba 
im się jego przekaz.

ZAGROŻENIA

Propagandysta – jak już słownikowo wywiedliśmy – 
to „medialna gnida”. Dodajmy, że takich ludzi nigdy nie bra-
kowało, ale każdy, kto zajmuje się taką działalnością, musi 
rozumieć, na co się decyduje. Nie mają znaczenia jego obłudne 
czy erystyczne wyjaśnienia, nie ma znaczenia, że się z tym 
nie zgadza. To trochę tak jak z niebezpiecznym pacjentem 
w szpitalu psychiatrycznym – może się nie zgadzać, udawać 
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zdrowego, buntować czy efektownie bronić, ale i tak wia-
domo, że jest chory i musi tam być. Po prostu 2x2=4.

Konieczność ostrej i bezkompromisowej oceny pracy 
propagandystów wynika z katastrofalnych skutków, jakie ich 
aktywność niesie. Ktoś, kto nie ma żadnych zasad, hamul-
ców i odpowiedzialności medialnej, jest na równi ze złymi 
politykami winien degeneracji własnego kraju.

Propagandyści przede wszystkim demolują dzienni-
karstwo, podważają zaufanie do ciężkiej i uczciwej pracy 
prawdziwych redaktorów, takich, którzy płacą nawet życiem 
za swoje poświęcenie dla społeczeństwa i przestrzeganie 
standardów. Podważenie zaufania do profesjonalnego dzien-
nikarstwa rodzi niepewność społeczną i grozi poważnymi 
konfliktami, przekłamaniami, agresją czy nawet wojną. 
Vide: działania komunistów i faszystów teraz i wcześniej, 
ale też chociażby konflikty religijne, na przykład narodziny 
i rozwój agresywnego islamu.

Dodajmy, gwoli ilustracji, że to propaganda, na przy-
kład na Białorusi czy na Kubie, mobilizuje część obywateli 
do sprzedawania się władzy, do atakowania demokratycz-
nie i wolnościowo myślących współobywateli. To propa-
ganda sprawia, że policje i wojsko służą bandyckiej władzy, 
że pacyfikując demokratyczne protesty współobywateli, biją 
ich, torturują i zabijają.

Szczytem ogłupienia propagandowego policjantów i woj-
skowych, którzy znęcają się nad zatrzymanymi protestantami, 
jest mówienie, że oni „służą państwu”. W ten sposób służby 
te stają się w oczach obywateli „społecznymi śmieciami”, 

„zdegenerowanym balastem”, a nie szanowanymi formacjami.
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Każdemu krajowi, gdy nie szanuje demokracji, grożą zde-
generowane propagandą służby. One to, zamiast zbuntować 
się wobec bandyckich rozkazów politycznych i aresztować 
lub nawet zlikwidować dyktatorów, chronią ich za pienią-
dze. Ulegają propagandzie i niszczą siebie osobiście, przy-
szłość własnych dzieci i wnuków, swój kraj, szczęśliwe życie 
na miarę możliwości. Pożyteczny idiota-ochroniarz-policjan-
t-wojskowy, który chroni dyktatora czy innego politycznego 
łobuza za pieniądze, kombinuje prymitywnie, że dobrze 
wykonuje swoją pracę i to go rozgrzesza. To propagandyści 
polityczni są sprawcami zła, bo przez nich głupieją nawet 
ludzie z resortów siłowych.

Zarzuty wobec ingerencji propagandystów w wybory prezy-
denckie w USA, w brexit czy w chińskie ataki na Tajwan, tylko 
uzupełniają skalę zagrożenia. W Polsce również zagrożenie 
propagandowe jest bardzo realne, zważywszy chociażby na jej 
przeszłość, słabość ekonomiczną i wojskową, na położenie 
geopolityczne między Europą a Rosją, które stale wymaga 
stabilnych sojuszy z demokratycznymi państwami.

To propagandysta, służąc łobuzom politycznym, zabijając 
niezależność sądów, mediów państwowych i prywatnych 
czy wprowadzając teokrację do edukacji, skazuje zindoktry-
nowanych obywateli na niewolę, cierpienie, biedę i zacofa-
nie. Kariera za chwilową sławę i pieniądze w propagandzie, 
udającej dziennikarstwo, jest dla bytu narodowego skrajnie 
niebezpieczna, a dla samych propagandystów, ich nazwiska 
i potomków, haniebna.

Propagandyści, uwiedzeni chwilowymi korzyściami poli-
tycznymi, finansowymi i medialnymi, nie wyobrażają sobie, 
bo inaczej nigdy by tego nie robili, że na zawsze stygmatyzują 
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się zawodowo i prywatnie – nigdy nie będą już dziennikarzami, 
a o powszechnym uznaniu mogą co najwyżej marzyć. Stan 
takiej doskonałej społecznej świadomości propagandowej, 
roboty dobrze wykonanej przez „medialne gnidy”, wyraził 
ironicznie Sławomir Mrożek: „Siedzę ja sobie raz wieczorem, 
a sam byłem w izbie, i myślę, jakim to nasz wódz ukochany 
jest mądrym ojczulkiem naszym najlepszym. I cieszę się, 
że tak myślę, jak myśleć potrzeba”.
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8. Co idzie nie tak?

M edia w każdym kraju pokazują stan tegoż kraju 
oraz jego obywateli. Nie chodzi tu o jakieś kon-
kretne medium, a raczej o obraz płynący z nich 

wszystkich. Na pierwszym planie widać sądownictwo i media 
– to one najbardziej zajmują polityków, dziennikarzy i odbior-
ców mediów. W powietrzu wisi poczucie frustracji, a także 
nie brakuje cwaniactwa i manipulacji, które domagają się 
wyjaśnienia.

Fakty mówią same za siebie. Warto zatem, aby je rozpo-
wszechniły ministerstwa, szkoły, uniwersytety, organizacje, 
firmy i kościoły odpowiedzialne za wychowanie mądrych i – 
niestety – też głupich ludzi. Wszędzie na świecie, a nie tylko 
w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy oczywistość, eliminując od razu niedojrzałe 
polityczne zacietrzewienie, że nie ma idealnych polityków 
i idealnych wspólnot. Jeśli jednak jakiś rozsądny polityk 
i wspólnota, jak na przykład Unia Europejska – tak, ta która 
nie we wszystkim każdemu odpowiada – gwarantują ci pokój, 
wolność, stabilne prawo i wolne media, pracę oraz w miarę 
spokojne życie, to znaczy, że warto na to stawiać. I refor-
mować Unię metodami dyplomatycznymi, pokojowymi, 
argumentami, a nie zachowaniami politycznymi rodem 
ze „Stefka Burczymuchy”.
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1.  Sytuacja, gdy w kraju politycy kierują sądami, jest prze-
jawem degeneracji państwa, dyktatury jawnej lub ukrytej.
Prawdę tę trzeba wbijać do głów dzieciom od najmłodszych 

lat. Najkrócej mówiąc, jeśli masz sprawę w sądzie, gdy pod-
padniesz politykowi bądź jego rodzinie czy znajomym, zawsze 
przegrasz proces. Zostaniesz zniszczony lub może nawet tra-
fisz do więzienia. Po prostu polityk zadzwoni do prokuratora 
lub sędziego i poinstruuje go, jaki ma być wyrok. Dokładnie 
tak jak w krajach komunistycznych, w rozmaitych dyktaturach 
lub degenerujących się demokracjach. W Unii Europejskiej, 
aby nie doszło do takiej degeneracji wolności obywateli, jest 
i pilnuje tego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Robi to za zgodą państw wstępujących do Unii Europejskiej. 
Można powiedzieć powszechnie zrozumiale, że najwyższy 
trybunał europejski „sprowadza na ziemię” polityków, którzy 
chcą jak tzw. polityczny łobuz podporządkować sobie wła-
dzę sądowniczą. Wniosek? Nie wolno ci wybrać partii, która 
chce rządzić prawem. Jeśli mimo to wybierasz ją, to znaczy, 
że jesteś naiwny i grozi ci marne życie, a może nawet zasłu-
gujesz na bat na przykład białoruski, rosyjski lub chiński.

2.  Kraj, w którym politycy wskazują swoich sędziów, nisz-
czy równość i demokrację.
Wyobraź sobie, że dostałeś zapomogę od rządu, dodatkową 

lub wyższą emeryturę, a więc na swój sposób cwana władza 
przekupiła cię zabranymi innym publicznymi pieniędzmi, 
potraktowała cię jak „ciemny lud”. Ty za to z wdzięczności gło-
sujesz na partię, która wybiera swoich sędziów, czyli – mówiąc 
kolokwialnie – swoich kolesiów i kumpele. Jeśli nie jesteś – 
trzymamy się za przeproszeniem języka raczej powszechnie 
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zrozumiałego – kompletnym naiwniakiem lub sprzedawczy-
kiem, to rozumiesz, że skazałeś się na wyroki sitwy partyjnej, 
a nie niezależnego prawa. Zabijasz swoją równość wobec 
innych i demokrację, zostajesz prawie niewolnikiem bez 
żadnych praw, frajerem karmionym propagandą, którego 
w każdej chwili można oskarżyć i skazać, jak się tylko chce.

3.  Kraj, w którym sędziami zostają politycy, jest zdege-
nerowany i dyktatorski.
Najlepiej zapytać wprost: czy jesteś obywatelu tak łatwo-

wierny, że nie rozumiesz, iż polityk przeważnie nie myśli 
bezstronnie, lecz zwykle w swoim egoistycznym interesie i dla 
kariery? Czy jesteś tak pogubiony, że akceptujesz polityka 
w roli sędziego? Naprawdę nie pojmujesz, że sędzia-politruk 
jest dowodem na korupcję polityczną władzy i pohańbienie 
niezależności sądownictwa? Każdy rozsądny człowiek wie, 
że ktoś taki nie ma prawa nawet przekroczyć progu instytucji 
prawnych. Dla niezależności sądownictwa i dla demokracji 
to rak – do natychmiastowego usunięcia. Natomiast może 
uprawiać inny zawód. Oczywiście najlepiej jest, gdy ktoś 
taki na zawsze zostaje wyrugowany zarówno z sądownic-
twa, jak i z polityki. Nie należy mylić publicznych występów 
sędziów w interesie obywateli, niezależnego prawa (czyli 
realnej władzy sądowniczej – trzeciego filaru demokracji) 
z zaangażowaniem politycznym. A tak, niestety, propaganda 
rządowa w różnych krajach zwykle kłamliwie to nagłaśnia.



99cO idZie nie tAK?

4.  Kraj, w którym media publiczne zostają mediami pro-
pagandowymi, jest skorumpowany i odcina obywatelom 
dostęp do prawdy.
Tylko ktoś bardzo niedojrzały nie potrzebuje informacji 

i publicystki. Nawet szczątkowej, wyjaśniającej najważniejsze 
otaczające go sprawy. Przypomnijmy, że osoba intelektual-
nie słaba (w takim kontekście Winston Churchill widział 

„rozmowę z przeciętnym wyborcą”) ma takie same prawa 
wyborcze jak inni ludzie. To jest zresztą ciągłym problemem 
demokracji, pytanie – czy w społeczeństwie każdy, w tym mało 
inteligentni, powinni mieć głos wyborczy?

Korupcja polega na defraudowaniu publicznych pienię-
dzy w publicznych mediach w swoich prywatnych celach, 
a więc interesach partyjno-rządowych. Dostęp do prawdy 
odcina się wówczas w mediach publicznych fałszywym 
obrazem rzeczywistości. Skorumpowanie dotyczy także 
pracujących w takich mediach ludzi. Udają oni, że realizują 
standardy dziennikarskie i bezwstydnie atakują każdego wska-
zanego przez władzę. W ten sposób wiadomości propagan-
dowe, a więc kłamliwe, bo jednostronne, niszczą podatnych 
na nie obywateli i w konsekwencji burzą stabilność państwa. 
Jest to działalność wroga wobec własnego kraju i w pewnym 
sensie przypomina wpływy piątej kolumny. Warto wiedzieć, 
że jednym z głównych celów piątej kolumny jest skłócanie 
narodu. Na swój sposób można też uznać takie postępowa-
nie za atak hybrydowy na określony kraj. Tym bardziej nie-
bezpieczny, że realizowany od środka i przez własną władzę 
po szyldami narodowymi i patriotycznymi, która mogłaby 
być sprytnie wypromowana przez wrogie państwo.
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5.  Kraj, w którym za pieniądze wszystkich podatników 
zamienia się media publiczne w rządowe, a więc jedno-
stronne, doprowadza się do defraudacji mienia wspólnego.
Najpierw informacja podstawowa, która zbyt często 

umyka uwadze zacietrzewionych politycznie obywateli: 
media publiczne nie są prywatne. Inaczej: to, co wspólne, 
nie jest tylko moje. Publiczne media są utrzymywane z pie-
niędzy wszystkich obywateli (tak zwanych prorządowych, 
opozycyjnych i obojętnych), a więc nie mogą reprezentować 
żadnego rządu. Jeśli reprezentują i stają stronnicze, a więc 
sieją propagandę, chwaląc władzę, wtedy stają się – trzeba 
to nazwać po imieniu – zamaskowanym „złodziejem” pie-
niędzy publicznych, a ludzie to robiący zasługują na karę. 
Na przykład za malwersację lub złe gospodarowanie mie-
niem publicznym. Dostają publiczne pieniądze i nie wyko-
nują swoich obowiązków. A przecież rozwiązanie jest proste 
i oczywiste: rząd, który chce mieć własne media, powinien 
stworzyć je i sfinansować ze swoich pieniędzy. Tak samo 
można uznać za przestępstwo kupowanie przez władzę 
mediów prywatnych za państwowe pieniądze, aby używać 
je do własnych celów politycznych. Dodajmy, że prywatne 
media – podmiot gospodarczy skrajnie inny od publicznego, 
czyli państwowego – w zgodzie z prawem mogą propagować, 
co tylko chcą, skoro znajdują odbiorców.
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6.  Kraj, w którym policja i wojsko bezmyślnie wykonują 
rozkazy polityków, atakując własnych obywateli za mani-
festowanie przez nich poparcia dla demokracji, wolności 
i równości, staje się miejscem strachu i cierpienia.
Medialne i polityczne komentarze wokół przemówień 

niektórych polityków w Unii Europejskiej są tak bardzo 
zróżnicowane, często stronnicze i niejasne, że przyda się 
wyjaśnienie kilku podstawowych kwestii. Otóż warto przy-
pomnieć, że obecność w Unii jakiegoś kraju, w tym Polski, 
była i jest dobrowolna. Nikt nikogo nie zmuszał, żeby w niej 
był. Na przykład Polskę przyjęto tam po wielu latach jako 
państwo mentalnie rozbite przez komunizm, raczej biedne 
i gospodarczo zacofane w stosunku do chociażby Niemiec, 
Wielkiej Brytanii czy Francji. Zniknęły paszporty, napłynęły 
pieniądze i zmienił się obraz Polski. Zgodziliśmy się zaakcep-
tować, tak jak inne państwa, wyroki TSUE, będące spoiwem 
jedności 27 krajów członkowskich. Trzeba więc jasno powie-
dzieć wrogom Unii Europejskiej, że nie robimy łaski, będąc 
w niej. A jak nie odpowiada komuś prawo reprezentowane 
przez TSUE, to droga wolna, można szybko się odłączyć jak 
Wielka Brytania i radzić sobie samemu.

Można też zostać wyrzuconym, jeśli kraje Unii Europejskiej 
uznają kogoś za wroga wspólnoty. Wtedy zostaje się samemu 
gospodarczo, wojskowo, politycznie, edukacyjnie i kulturowo. 
Wtedy, gdy wybucha wojna, słabe samotne państwo szybko 
zostaje zniszczone, jak to miało miejsce z Polską w 1939 roku, 
a ludzie pozabijani lub zniewoleni. Oczywiście wcześniej 
takie państwo szybko biednieje i ludzie – z wyjątkiem bogatej 
władzy – cierpią biedę i są niszczeni przez skorumpowane 
wojsko i policję.
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7.  Kraj, w którym władza udaje demokrację, niszcząc 
niezależne sądownictwo i media, nie powinien liczyć 
na naiwność i życzliwość wspólnoty.
Unia Europejska nie jest superpaństwem i nie ma takich 

ambicji. Jest dobrowolnym sojuszem państw europejskich, 
które spajają prawo i akceptacja określonych wartości. 
Zarządzanie z Brukseli i Strasburga, nawet jeśli czasami jest 
kontrowersyjne, służy wyższym celom – daje siłę, bezpie-
czeństwo, równość i pozwala dzielić się własną tożsamością 
z innymi.

Zarządzanie unijne jest konieczne, aby domorośli kacyko-
wie nie wywołali nowych narodowych wojen. Kiedy nie było 
Unii, przypomnijmy, wojny w Europie toczyły się regularnie. 
Rządy państw w Unii Europejskiej muszą więc tylko dbać 
o realizację prawa we wspólnocie i akceptować nadrzędność 
tego prawa we własnym interesie. W innym wypadku zostaną 
wyrzucone poza nawias prawa wspólnotowego i znajdą się 
w grupie państw, z którymi nikt się nie liczy.

Prawo unijne po prostu broni kraje wspólnoty przed 
wewnętrznymi łobuzami politycznymi. Nawet jeśli objęli 
władzę w wyniku wyborów, to nie mogą zburzyć fundamen-
tów, czyli równości wszystkich obywateli, nie mogą udawać 
demokracji i szacunku do unijnych wartości, tworząc anty-
unijną dyktaturę w ramach Unii Europejskiej.
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8.  Kraj, w którym wmawia się ludziom, że Unia Europejska 
niszczy religię, rodzinę i tradycję, stosuje propagandową 
manipulację, wykorzystując incydentalne degeneracje 
wspólnotowej demokracji.
Wrogowie Unii twierdzą, że w państwach wspólnoty reli-

gia zostanie zlikwidowana, rozpęta się walka z Kościołami, 
a tradycyjna rodzina zostanie zastąpiona związkami homo-
seksualnymi. To propagandowe bzdury. Unia Europejska 
nie niszczy, widać to gołym okiem, lecz daje szansę wyboru 
wszystkim. Każdy może żyć, jak chce – katolik i ateista, hete-
roseksualista i homoseksualista, liberał i konserwatysta.

Problemem może być nachalne wymuszanie na niewie-
rzących uznania jakiejś religii za wzór wiary i stylu życia. 
Na to nie ma unijnej zgody, nie ma też zgody samych nie-
wierzących i wielu wierzących, którzy rozumieją, że Kościoły 
nie są od dyktowania ludziom niezainteresowanym wiarą, 
co mają robić. Mogą przetrwać albo zniknąć, jeśli się znu-
dzą lub nie będą potrzebne. Nie ma żadnego obowiązku, 
by funkcjonowały, gdy obywatele uznają je z własnej woli 
za niepotrzebne. To oczywiste. Kościoły są wspaniałym 
miejscem tylko w systemie liberalnym, gdy nie roszczą sobie 
prawa do decydowania o poglądach i prawach niewierzących. 
Żadnego człowieka w Unii Europejskiej nikt nie piętnuje 
z powodu wiary, natomiast wiele osób religijnych i polityków 
piętnuje innych ludzi za to, że mają inne poglądy, wyzywa ich 
na przykład od lewaków. To, że nie podobają się niektórym 
ludziom związki gejowskie, nie znaczy, że mają oni prawo ich 
zabraniać. Gej, jeśli nie łamie prawa, ma prawo żyć, jak chce. 
Prawa szczegółowe, jak adopcja dzieci przez gejów, powinny 



104 mediA i pOlityKA

być ustalane przez świecki konsensus wspólnotowy, a nie 
religijny, a więc jednostronny.

Dążenie do niezależności sądów i mediów nie powinno 
przesłaniać wspólnocie, a więc też Unii Europejskiej, że demo-
kracje łatwo się degenerują. Interesy państwowe zawsze będą 
dopominać się o szczególne traktowanie, co zrozumiałe. 
Tożsamość narodowa, suwerenność, tradycje, religie, wartości 
i rozwój gospodarczy tkwią w obywatelach, są ich drogowska-
zem. Dlatego prawa wspólnotowe Unii Europejskiej muszą 
dbać przede wszystkim o zabezpieczenia przed degenera-
cjami samej demokracji, czyli nie narzucać idealistycznych 
i nierozsądnych rozwiązań politycznych, szkodzących Unii 
Europejskiej, pilnując zarazem jedności prawa unijnego. 
A jeśli to prawo nie podoba się (na przykład w odczuciu 
wielu obywateli niekontrolowane przyjmowanie migrantów 
nierozsądnie burzy wspólnotę), to każdy kraj powinien dążyć 
do jego zmiany środkami politycznymi, a nie rewolucyjnymi.
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9. Deformacje wolności 
politycznej

M ożna powiedzieć, że głupota człowieka ujawnia się 
od tysięcy lat w jego skłonności do autodestruk-
cji. Na szczycie tej głupoty znajduje się stosunek 

do wolności. Niby każdy pragnie tej wolności, nie lubi niewoli 
i ślepego posłuszeństwa, ale gdy przychodzi do konkretów, 
to robi wszystko wbrew swojej wolności i zdrowemu rozsąd-
kowi. Niektórzy mówią o kimś takim kolokwialnie i efektownie, 
że ma „zryty beret”. Nagle okazuje się, że coś tak oczywistego 
jak wolność – a w mediach widać to jak na dłoni – nie mieści 
się w głowach większości ludzi. Po prostu są na tę wolność 
za głupi i trzeba to jasno stwierdzić, bo to widać.

Pośród wielu systemów politycznych od monarchii i dyk-
tatur aż do demokracji najtrudniej człowiek dojrzewa do libe-
ralizmu, a więc ustroju państwa, w którym „wolność jest 
wartością nadrzędną”. To od wolności mądrze pojmowanej 
zaczyna się wszystko inne. Także pewność, że nie ma wol-
ności idealnej. Niezrozumienie „nadrzędności wolności” 
wygląda tak – aby bardziej zobrazować temat – jakby ktoś 
nie mógł zauważyć, że jako człowiek jest istotą biologiczną 
ze wszystkimi potrzebami fizjologicznymi, jakby się sprzeciwiał 
własnej wrodzonej naturze z uporem nieznośnego bachora.
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PODSTAWY WROGOŚCI

Terminem „liberalizm” większość posługuje się albo przesad-
nie afirmująco, optymistycznie i bezkrytycznie, albo wrogo 
i nienawistnie, co znajduje wyraz chociażby w niemalże 
sztandarowym krytycznym nazywaniu liberałów „lewa-
kami”. I właśnie między innymi to pejoratywne określenie 
sygnalizuje, że liberalizm – tak naturalny wydawałoby się dla 
każdej jednostki – łatwo się deformuje, napotykając wtedy 
na opór i wrogość.

Fundamentem takich postaw są: brak krytycyzmu i wni-
kliwej znajomości problemu, słaby umysł zbyt wielu ludzi, 
rozczarowanie, prymitywne efekciarstwo, kompleksy, 
powierzchowność, naiwność, strach, prostacka interesow-
ność, cyniczna kariera lub zwykłe zagubienie. Lekcja pierw-
sza zatem dla wrogów liberalizmu powinna zaczynać się 
od słów: w liberalizmie nie wszystko wolno, bo libera-
lizm nie oznacza anarchii. A tak właśnie brzmią zarzuty 
przeciwko ustrojowej wolności obywatelskiej, powtarzanie, 
że liberalizm jest zły, bo nie ma żadnych granic. Powodem 
tych zarzutów są rozmaite deformacje liberalizmu, w istocie 
możliwe do szybkiego naprawienia, które w słabych umysłach 
urastają do rangi manii prześladowczej, aktualnie najchętniej 
wyrażanej na portalach społecznościowych.

Liberalizm nie zdołał wyjaśnić swoim przeciwnikom 
i krytycznym zwolennikom, że różnice między nimi polegają 
na niezrozumieniu, iż taka koncepcja państwa akceptuje 
między innymi odmienne style życia, w tym najbardziej prze-
ciwległe, czyli również konserwatywne. Pod jednym warun-
kiem – style wrogie liberalizmowi nie wtrącają się w życie 
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innych obywateli, nie atakują ich i nie niszczą ich wolności. 
Doceniają, że mogą się rozwijać we własnym gronie w wolnym 
światopoglądowo kraju, szanując liberalizm, czyli swojego 
politycznego dobrodzieja. Po prostu w zdrowym libera-
lizmie możesz być – upraszczając – konserwatystą, ale 
nie masz prawa narzucać swoich poglądów. Myślisz, czu-
jesz i działasz wśród swoich tak, jak lubisz, ale tylko z tymi, 
którzy tego chcą. Liberalizm z zasady obejmuje i akceptuje 
w państwie wszystkie poglądy, w tym oczywiście skrajnie 
odmienne. Są one jedną z części wolności, która powinna 
być komplementarną społeczną całością i jako taka składać 
się z wielości różnic zdań. W liberalizmie spaja te różnice 
tolerancja. Tak jak tobie może się nie podobać czyjeś zdanie, 
tak samo komuś innemu twoje. Możecie co najwyżej o tym 
dyskutować. Wszystko, co prawnie wykracza poza dyskusję, 
czyli niszczy liberalizm apodyktycznym wprowadzaniem wła-
snych ograniczonych poglądów, niszczy dobrostan społeczny, 
stwarza wojny, zamieszki, nienawiść, lęki, biedę i nierówności.

BANDYTYZM POLITYCZNY

Określenie to jednoznacznie wyjaśnia głupotę polityczną, 
która tkwi zarówno po stronie wrogów liberalizmu, jak i jego 
krytycznych zwolenników. To przez tę właśnie głupotę, wyra-
żaną niestety częściowo już w poglądach twórców teorii 
liberalnych, rozumienie demokratycznych wolności oby-
watelskich deformuje się od wielu lat. Wybrane synonimy 
słowa „bandytyzm” jasno informują, z jakimi postawami 
politycznymi mamy tu do czynienia: z agresją, oszustwem, 
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bezprawiem, przestępstwem, niszczycielstwem, niesprawie-
dliwością, tyranią i złodziejstwem. Bandytyzm polityczny jest 
szczególnie niebezpieczny w państwach demokratycznych, 
sprawia, że dochodzi tam do wewnętrznych walk partyjnych 
i rozkwitu propagandy, ogłupiającej, skłócającej i dzielącej 
ludzi. W sumie osłabiającej państwo, naród i poczucie jedności. 
Coś tak oczywistego jak wolność ustrojowa, w której znajdują 
swoje miejsce także obywatele wrodzy innym poglądom, nie 
potrafi się w pełni obronić przed bandytyzmem politycz-
nym. Ogłupieni wyborcy nie widzą chamstwa i bezsensu 
własnej agresji, przestępstwa we wtrącaniu się w poglądy 
innych ludzi, bezprawia w zmuszaniu ich do konkretnych 
zachowań, oszustwa w nadinterpretowaniu konstytucji czy 
tyranii we wprowadzaniu autorytarnych przepisów, gwał-
cących integralność psychofizyczną jednostki, na przykład 
kobiet. Takie postawy deformują zdrowy liberalizm i niszczą 
też jego wrogów, głównie konserwatyzm, bo burzą spokój 
społeczny, stabilną komplementarność niepoliczalnych róż-
nic między ludźmi.

BEZCZELNY DYLETAN TYZM W PRAKTYCE

Kłopot ze zrozumieniem liberalizmu dobrze ilustruje podział 
na liberalizm konserwatywny i konserwatyzm liberalny. 
Wystarczy zrobić prostą sondę uliczną, aby przekonać się, 
że większość zapytanych nie będzie miała pojęcia, o czym jest 
mowa. Co oczywiście nie oznacza, że liberalizmu nie będą 
krytykować lub chwalić. No i oddawać swój głos w wyborach 
jako świadomy obywatel. W liberalnej demokracji, mówiąc 
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kolokwialnie, głos zindoktrynowanego ciemniaka, sekcia-
rza i łobuza, nazywającego się patriotą, jest tyle samo wart 
co człowieka inteligentnego i tolerancyjnego, który po pro-
stu jest patriotą. Dodajmy, że prawdziwy patriota nie musi 
tego podkreślać – co jest śmieszne i niedojrzałe – na każdym 
kroku. Taka sytuacja pozwala politykom i niektórym publi-
cystom manipulować poglądami wyborców, wykorzystując 
różne efektowne hasła. W konsekwencji ludzie poprzez 
media idą na ideową wojnę, której nie rozumieją. Wystarczy, 
że czują się cudownie oszołomieni emocjonalnie i gotowi 
oddać nawet życie za własną głupotę, którą nazywają poglą-
dami lub wiarą.

DWIE DROGI DEFORMOWANIA

Pierwszym sygnałem głupoty, wynikającej ze sformatowania 
umysłu, jest niezdolność polityków i obywateli po obu stronach 
barykady do oceny rzeczywistości całościowo i z dystansem. 
To powód większości deformacji liberalizmu w jego wnę-
trzu i wśród przeciwników. Nieistotne szczegóły urastają 
do rangi ważnych, przesłaniając istotę rzeczy. One zaczynają 
decydować o widzeniu państwa, prawa, religii, międzyna-
rodowych uwarunkowań, edukacji, ekonomii, zarządzania 
i przede wszystkim wolności – swoistego parasola dla dobro-
stanu każdego racjonalnie myślącego człowieka.

Liberałowie deformują liberalizm kilkoma prostymi błędami:
1. Proponując między innymi zbyt łagodny sposób karania 

przestępców, co w odczuciu przeciętnego człowieka jest 
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głupie, skorumpowane, niesprawiedliwe, bezrozumne 
i szkodliwe.

2. Nie dając wykonawczych systemowych zabezpieczeń 
demokracji, przez co konstytucje nie mogą zapo-
biec łamania prawa (natychmiast uwięzić winnych), 
gdy w wyniku wyborów znajdzie się w rękach poli-
tycznych bandytów.

3. Nie stwarzając granic podatkowych dla miliarderów, 
tak zwanego ekonomicznego sufitu, co rodzi poczucie 
krzywdy, skorumpowania, niesprawiedliwości, wyzysku, 
bezkarności i wrażenia spisku dziejowego, ochrony 
interesów „przebogaconych” egoistów.

4. Nie zajmując się, z odczuwalnym zaangażowaniem, 
życiem najbiedniejszych, starych i niewykształconych 
w duchu dostarczania im „chleba i igrzysk”, przez 
co ta większościowa w każdym kraju grupa wyborców 
łatwo daje się emocjonalnie zmanipulować politycznym 
bandytom.

5. Nie dowartościowując tożsamości narodowej i religij-
nej tak zwanych mas, co niewiele politycznie kosztuje, 
za to uczy i kształci dojrzałość obywatelską, konsekwent-
nie uświadamia sens nadrzędności państwa świeckiego 
nad religijnym i nie rodzi poczucia wykluczenia.

6. Nie racjonalizując problemów migracji, czyli otwiera-
jąc pod idealistycznymi hasłami granice i naruszając 
spokój i poczucie bezpieczeństwa własnych obywateli, 
co jest odbierane jako słabość i histeria liberalizmu.

7. Przerysowując tolerancję (nie mylić z personalistycz-
nym szacunkiem do drugiej osoby) dla wyraźnie nazbyt 
ostentacyjnych publicznych zachowań rozmaitych 
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mniejszości, co większość społeczeństw demokratycz-
nych odczuwa jako zmuszanie do maskowania swoich 
naturalnych poglądów, brak rozsądku i zamykanie 
obywatelom ust językiem politycznej poprawności,

8. Nie afirmując dostatecznie jasno – ze względu na bez-
pieczeństwo wszystkich obywateli – takich samych praw 
do wyboru (bez krytykowania takiego wyboru) stylu 
życia indywidualnego lub rodzinnego, tradycyjnego, 
ze wskazaniem na społeczną i polityczną konieczność 
działania przede wszystkim wspólnotowego, co oznacza 
w tym wypadku racjonalne samoograniczenie ewen-
tualnych nadmiernych preferencji wolnościowych.

Liberalizm deformuje się, zagraża sam sobie, gdy traci 
kontakt z rzeczywistością. Wystarczy, że zrobi o jeden krok 
za daleko i rodzi się polityczny bandytyzm. Gdyby było inaczej, 
człowiek od dawna czułby się wolny, a rozsądek i racjonalizm 
byłyby gwarantem optymalnej demokracji. Ich brak defor-
muje liberalizm w ramach liberalizmu oraz w postrzega-
niu go przez wrogów. Gdzieś w tle jako kolejni winowajcy 
rysują się zaślepienie efektownymi ideami i naiwny idealizm.

PRZECENIANIE WŁASNEGO ROZUMU

Politycy – co widać w zarządzaniu państwami i światem – 
na ogół nie są osobami o wysokim intelekcie. Tylko bardzo 
nieliczni wyrastają ponad poziom. Do większości bardziej 
pasuje bezczelność, chamstwo, zaradność, cwaniactwo, ambi-
cja, pazerność, spryt, brak zasad, nieufność, cynizm, pycha, 
hipokryzja, interesowność, prostactwo i brak wyobraźni. 
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To między innymi sprawia, że znajdują się na samym dole 
wyników badań zaufania społecznego, są w pewnym sensie 
jak zaraza, której nie można się pozbyć. To dlatego libera-
lizm stale balansuje między ślepą akceptacją a dyletanc-
kim odrzuceniem. Tak jakby nie było środka, rozsądku, 
rozumowania, logiki czy oczywistych faktów.

Przecenianie własnego rozumu odbija się na ustawicznym 
wymyślaniu rozmaitych akcji narodowych lub międzynaro-
dowych, w których pojawiają się tysiące gładkich obietnic, 
porozumień, planów i sojuszy bez pokrycia. Politycy tak 
bardzo wierzą w swój rozum, że zapominają o słuchaniu 
specjalistów, ludzi kompetentnych i znacznie mądrzejszych 
w określonych dziedzinach. Nawet na politycznych zjazdach 
główną rolę grają przywódcy, a nie głosy ekspertów. To wtedy 
wyraźnie widać, jak bardzo politycy nie rozumieją ograni-
czeń swojego umysłu, nie dostrzegają banału i wtórności 
wypowiadanych przez siebie treści lub jak są cyniczni. Gdyby 
zadać sobie trud i zbadać tylko banalność w wypowiedziach 
rządzących, pokazać palcem miałkość, naśladownictwo, 
efekciarstwo czy pustosłowie w ich poglądach, gdyby dzien-
nikarze – sami za często zindoktrynowani politycznie i przez 
to nieprofesjonalni – omawiali i pokazywali to non stop, 
wtedy jest szansa, że wyborcy wybieraliby mądrzej, a świat 
byłby lepszy. Reasumując: liberalizm potrzebuje racjonalności 
i rozsądku, a nie efektownego mazgajstwa. Wtedy demokra-
tyczna większość powinna go zaakceptować, bo po prostu 
jest najbezpieczniejszym wyborem ustrojowym.
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10. Ogon rządzi psem

W  sensie metaforycznym konserwatyzm jest jak ogon 
psa: zawsze w tym samym miejscu, zawsze powta-
rzalny w ruchach i zawsze zwraca uwagę, bo wyraża 

zadowolenie. Problem zaczyna się wtedy, gdy ogon popada 
w samozadowolenie i myśli, że jest ważniejszy od psa. Chce 
psem rządzić. A przecież nawet dziecko rozumie, że ogon 
nie jest psem. No i że pies bez ogona się obejdzie, chociaż nie 
musi, ale ogon bez psa już nie. Taki pies wabi się „Liberalizm” 
i – z pewnością ku ogromnemu zaskoczeniu konserwatystów 

– z ogonem jest bardzo kompletny, a może nawet ładniejszy.

Wygląda to mniej więcej tak, jakby liberalizm – ten zdrowy, 
a nie zdeformowany – czyli maksymalna bezpieczna afir-
macja wolności jednostki we wspólnocie, nosił w sobie 
wewnętrzny imperatyw: im więcej zawiera rożnych skład-
ników, a więc też konserwatyzm, tym jest dojrzalszy i bardziej 
może się doskonalić. Pod warunkiem, że ogon nie będzie 
aspirował do bycia psem. Po prostu ogony w przyrodzie 
są zbyt ograniczone w swoich możliwościach, są przeznaczone 
do spełniania określonych zadań – psia morda do jedzenia, 
picia, lizania, wąchania i szczekania, sierść do ogrzewania 
i wyrażania urody, a ogon sensu stricto do wyrażania emocji. 
Inaczej mówiąc, liberalizm jest jak zbiór wszystkich możli-
wości, a każda możliwość w tym zbiorze – w tym poglądy 
konserwatywne – musi respektować prawa innych możliwości. 
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Natomiast w zbiorze „konserwatyzm” nie ma miejsca 
na inne możliwości niż konserwatyzm, i to wyłącznie toż-
samy z sobą samym. To poważna i zasadnicza deformacja, 
która niszczy również ten sposób postrzegania porządku 
politycznego. Tylko wyjątkowy dureń albo polityczny łobuz 
może nie rozumieć, że jeden składnik nie może wyrażać 
całości. Tak jak każdy osobny składnik lekarstwa nie jest 
całym lekarstwem. Elementarna logika wyjaśnia, co jest 
psem, a co ogonem.

OCZYWISTOŚĆ KONSERWATYZMU

Konserwatyzm jest w liberalizmie czymś normalnym i ważnym, 
musi być brany pod uwagę, ponieważ są ludzie, którzy potrze-
bują wzmożonego poczucia religijności, tradycji, patriotyzmu, 
więzi rodzinnych czy narodowej tożsamości. Oczywiście 
nie zmienia to faktu, że inni obywatele, ci bez takiego 
wzmożonego poczucia, także mogą kochać tradycje, święta 
religijne, być oddanymi patriotami, cenić rodzinę i bronić 
kraju, gdy zajdzie potrzeba. Po prostu nie afiszują się z tym, 
co liberalizm im umożliwia. Natomiast konserwatyści mogą 
się afiszować do woli, ale tylko w swoim gronie i pod warun-
kiem, że nie atakują liberalizmu – swojego dobroczyńcy 
i strażnika normalności. Wtedy się nie deformują.

Konserwatyzm obiecuje świat bezpieczny, uporządkowany, 
zgodny z tradycjami, przesiąknięty głęboką religijnością, 
spojony przyjazną wspólnotą, ale też obowiązkami wobec 
rodziny i narodu. Jednostka podporządkowuje się w tym 
świecie grupie, która koniecznie musi być religijna, bo tylko 
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wtedy zasady moralne mogą być realizowane, a wrodzone 
człowiekowi zło kontrolowane i eliminowane.

W takim myśleniu już u podstaw kryje się błąd. Człowiek, 
owszem, jest z natury egoistyczny, pyszny czy agresywny, 
bywa zły, ale pomiędzy „bywa” a „jest” rysuje się olbrzymia 
różnica. Dobro człowieka nie zależy od jego religijności 
i wiary, od tego czy jest niewierzący czy wierzący, a tak 
najczęściej konserwatyzm usiłuje stawiać sprawy. I w dodatku 
tego kłamstwa broni. Dawniej, gdy doświadczenia ustrojowe 
były mniejsze, konserwatyzm mógł wydawać się najbezpiecz-
niejszym rozwiązaniem, ale dziś, gdy wiemy więcej, widać 
deformacje konserwatyzmu już na pierwszy rzut oka. Jedną 
z najbardziej ewidentnych jest uznawanie, że tylko religia 
stwarza bezpieczne warunki do rozwoju dobrego człowieka, 
społeczeństwa, narodu i świata.

PIĘKNO WIARY I RELIGII

Od razu trzeba wyraźnie podkreślić, że wielu ludziom 
potrzebna jest wiara i nie wyobrażają sobie życia bez reli-
gii. Dzięki temu pokonują strach i cierpienie w kontaktach 
ze wspólnotą religijną czy to katolicką, muzułmańską, czy jesz-
cze inną, odnajdują spokój i równowagę psychiczną. Religia 
pozwala takim ludziom pielęgnować tradycje i spełniać się. 
Daje także poczucie pewności, bo w to wierzą, że ich dusze 
zostaną zbawione i czeka je życie wieczne po śmierci. Poza 
tym religia, nauki określonego Kościoła, porządkują poglądy 
takich ludzi, dają poczucie życia w jedynej prawdzie w odróż-
nieniu od wszystkich innych ludzi, zabezpieczają przed 
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szeregiem postępowań uważanych przez nich arbitralnie 
za złe, czyli grzeszne. Atmosfera uroczystości kościelnych 
oraz rozmaite święta, same w sobie budujące niezapomniane 
tradycje, dodatkowo umacniają niezwykłość głębokiej wiary.

Jest tylko jeden ważny fakt: nie wszyscy ludzie mogą 
lub chcą wierzyć i nie wszyscy podzielają wiarę w wybrane 
religie. Po prostu są na świecie zarówno wierzący, jak nie-
wierzący, czyli ateiści. W dodatku ci pierwsi są rozproszeni 
w wierze w dziesiątkach rozmaitych religii. Rodzi się zatem 
pytanie: co zrobić, żeby te Kościoły, te wiary, mogły się spo-
kojnie rozwijać, jeśli – co oczywiste – znajdują chętnych, 
a nie walczyły ze sobą na śmierć i życie, nie zatruwały życia 
wszystkim obywatelom, co w historii miało i nadal ma miej-
sce? Nawet najprostsza logika podpowiada, że wystarczy 
dać wierzącym poczucie bezpieczeństwa, ale też mocno 
określić granice ich funkcjonowania w państwie, aby zapa-
nował podstawowy spokój społeczny. Wystarczy pilnować 
całkowitego rozdziału państwa od Kościołów, pielęgnować 
racjonalny liberalizm, wolność i równość obywateli, aby nie 
dochodziło do konfliktów. Konserwatyzm, czyli zwykle wybór 
jednej religii jako tej „najlepszej”, zawsze wywoływał, wywo-
łuje i będzie wywoływał wojny. Po prostu ta forma ustro-
jowa – kiedyś z historycznej konieczności pomagająca scalać 
narody – jest dziś nieuprawnionym roszczeniem sobie prawa 
do rządzenia wszystkimi. Warto uświadamiać wierzącym 
i instytucjom kościelnym, że w ich interesie jest ciche, 
życzliwe i przyjazne otwarcie drzwi i cierpliwe czekanie 
aż ktoś w nie wejdzie z własnej woli. W demokracji jedyną 
formą indoktrynacji i zarazem sposobem przetrwania zin-
stytucjonalizowanej wiary – bez jakichkolwiek związków 
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z polityką – mogą być tylko media religijne i zapraszanie 
do dołączenia do wspólnoty; w tym oczywiście mieszczą się 
działania demokratyczne, na przykład możliwość zgromadzeń, 
wizyty w domach, kampanie reklamowe, promowanie akcji 
charytatywnych czy szkoły wyznaniowe. Pod jednym wszakże 
warunkiem: zero jakiejkolwiek nachalności, przymusu czy 
agresji światopoglądowej – tylko czysta miłość i dobro 
emanujące i ścigające ludzi do Kościołów jak magnes. Tak 
wygląda konserwatyzm religijny w optymalnej postaci i bez 
deformacji. Wyłącznie takie rozumienie osadzenia religii 
w państwach i narodach, ocala zarówno wiarę, jak i Kościoły, 
ocala zdrowy konserwatyzm. Tylko umysły albo wyjątkowo 
wrogie i nienawistne religiom, albo po prostu nieracjonalne, 
słabe czy też wręcz fanatyczne (a to raczej nie jest rekomen-
dacja mądrości), tego nie rozumieją, przez co niszczą zain-
teresowanie ludzi uczestnictwem w religijnych wspólnotach. 
Takie umysły niszczą też zaufanie do instytucji Kościołów, 
chociażby – nawet z najlepszymi intencjami – wprowadza-
jąc religie do szkół. Innymi słowy, jeśli ktoś chce zniszczyć 
wiarę, to stawia – upraszczając – na konserwatyzm religijny, 
na przymus.

Wszystko w konserwatyzmie brzmi obiecująco, ale histo-
ria jasno pokazała, że takie utopijne i bezkrytyczne myślenie 
doprowadza do wojen, cierpienia i niesprawiedliwości na nie-
wyobrażalną skalę. Konserwatyzm udowodnił, że po pierw-
sze nigdy nie uda się wprowadzić na świecie jego jednego 
modelu, po drugie tworzenie konserwatywnych państw naro-
dowych oznacza wojny, i po trzecie człowiek zawsze będzie 
chciał rozwijać swoją indywidualność. Tę ostatnią tylko 
z własnej demokratycznej woli skłonny jest podporządkować 
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wspólnocie. Innymi słowy obywatel chce być w społeczeń-
stwie wolny i równy, nawet podświadomie chce po prostu 
zdrowego liberalizmu pod warunkiem, że również konser-
watyzm z własnego wyboru niektórych ludzi znajdzie w tym 
liberalizmie swoje miejsce. Z tradycjami, religiami, obrzę-
dami czy moralnością.

KŁOPOT Z MYŚLENIEM „PARASOLOWYM”

Konserwatyści sobie z tym nie radzą od samego początku. 
Z tego powodu dochodzi do wielu deformacji. Dla każdego, 
kto chodził do szkoły, powinno być wiadome, że myślenie 
racjonalne wynika z umiejętności całościowego oglądu zjawi-
ska, z tworzenia najpierw jakby z góry – mówiąc metaforycz-
nie – swoistego „parasola” dla rozumowania, a nie skupianiu 
się na szczegółach i na tej tylko wybiórczej podstawie – bez 
logicznej analizy większości dostrzeżonych faktów – budo-
wania obrazu całości. Nawet detektywi w filmach i powie-
ściach kryminalnych, rozumując od szczegółu do ogółu 
(indukcyjnie) robią to po to, żeby mieć jak najszybciej cało-
ściowy, „parasolowy” obraz przestępstwa. Przykładem tego 
może być chociażby postponowanie konkretnego polityka 
z powodu na przykład mandatu za przekroczenie prędko-
ści czy przyłapanie go z kochanką. Osobnik myślący „bez 
parasola” fałszywie postrzega rzeczywistość, wyolbrzymia 
źdźbło do rozmiarów belki w oku, a w dodatku jest tak ogra-
niczony lub cyniczny, że przedstawia swoje działania jako 
przekonujący argument. Domniemania i prawie maniakalna 
podejrzliwość wobec mało znaczących szczegółów, co widać 
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chociażby na Twitterze, deformują zdolność rozsądnej oceny 
sytuacji, wzmacniając głupotę polityczną.

Łączy się z tym kolejna deformacja – manipulowanie agre-
sją. Każdy głupi wie, że są dwa rodzaje agresji: uzasadniona 
i nieuzasadniona. Ta pierwsza, gdy się bronimy, i ta druga, 
gdy atakujemy, napadamy na kogoś psychicznie i fizycznie. 
Natomiast nawet w miarę inteligentni ludzie udają, że nie 
widzą lub nie dostrzegają manipulacji, nagminnie stosowanej 
w propagandzie konserwatywnej. Propaganda ta nazywa agresją 
obronę przed atakiem. Konserwatyści, na zasadzie psiego 
ogona, wprowadzają swoje ograniczone prawa, atakują 
obywateli inaczej myślących, niszczą wolność i równość, 
na przykład zmuszając szkolnictwo do wprowadzenia 
do programu lekcji religii, co nie jest żadną wiedzą, lecz 
wyłącznie prywatną wiarą człowieka (zainteresowani sami 
dobrowolnie mogliby pójść do swojej wspólnoty na takie 
lekcje) lub pozbawiając kobiety decyzji w sprawach własnego 
ciała, atakując integralność drugiego człowieka. A kiedy 
ktoś się przed tym atakiem broni, konserwatyści nazywają 
to obłudnie agresją, na przykład wtargnięcie do kościołów. 
Można zapytać wprost: to po co Kościoły wtrącają się do życia 
świeckich? Dlaczego to one atakują niewierzących obywa-
teli, wprowadzając swoje religijne prawa do prawa ogólno-
narodowego? Tak właśnie wygląda bardzo wyrafinowana 
i zakłamana propaganda konserwatywna, deformacja piękna 
konserwatyzmu, znającego swoje miejsce w demokracji, tak 
wygląda zmuszanie psa, żeby słuchał ogona i wmawianie 
ludziom, że to normalne.

Konserwatyzm ma prawo istnieć jako element wolno-
ści i równości pod warunkiem, że nie wtrąca się w czyjeś 
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życie, gdy ktoś sobie tego nie życzy. Jeśli konserwatyzm 
to robi, to uprawia polityczny bandytyzm, który można 
nazwać bezrozumnym atakiem od środka na personalizm, 
w tym chrześcijański. Tak swoi fundamentaliści atakują wła-
sne wspólnoty religijne i państwa.
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11. Medialne fantazje 
o podstępnym planie Rosji

D ziennikarskie obrazy świata i Polski pozwalają się 
nie tylko interpretować, ale także o sobie fantazjować. 
Nie mniej groźnie jak w powieściach political fic-

tion. Po prostu przekaz jest tak urozmaicony, że sam narzuca 
możliwe sytuacje. W myśl zasady, że im bardziej wydają się 
niemożliwe, tym prawdopodobniej brzmią w fikcji.

Wyobraźmy sobie taką historię polityczną. Oto w Rosji 
wymyślono podstępny plan zniewolenia Polski w białych ręka-
wiczkach, bo – co każdy wie – Rosja z uporem napada, pro-
wokuje i dopomina się o kuratelę nad ościennymi państwami 
z dawnego ZSRR. Jakby jej przywódcy cierpieli na manie 
prześladowcze, ciągłe podejrzewanie ataku z każdej strony, 
a szczególnie państw demokratycznych, co samo w sobie jest 
nonsensem. Owszem, demokracje reagują czasami pochopnie, 
ale zwykle w interesie pokoju. Rosji tak bardzo nie spodobała 
się, pofantazjujmy bardziej, unijna niezależność polityczna, 
militarna i ekonomiczna Polski, że postanowiła działać.
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WYODRĘBNIENIE ELEKTORATU 
PODATNEGO NA ZNIEWOLENIE

Najpierw uznano w Rosji za przydatny polski „gen nieposłu-
szeństwa”, czyli charakter wyborców niezbędnych do reali-
zacji planu. Zaczęto od dokładnego wyliczenia, ilu ludzi 
nie ma wykształcenia i prawie w ogóle niczego nie czyta, 
ilu ma kompleks niższości, a więc łatwo da się podpu-
ścić, ilu jest fanatycznymi katolikami, a więc są przewi-
dywalni, ilu dziecinnie marzy o zwycięstwach na miarę 
Grunwaldu oraz patologicznie czuje się skrzywdzona przez 
obcych. W tej liczbie zmieścili się też niektórzy wykształceni, 
ale podatni na indoktrynację. Potem wystarczyło trochę psy-
chologii, politologii i historii, aby już w praktyce wykorzystać 
największe słabości swojego elektoratu.

POZYSKIWANIE LUDZI I IDEOWY 
FUNDAMEN T PLANU

Następnym krokiem było wybranie wykonawców planu. Tutaj 
same się narzucały trzy rodzaje działania: skompromitowa-
nie kogoś i szantaż, skorumpowanie finansowe oraz tzw. 
emocjonalne „rozognienie” ideowe. Wyszło na to, że naj-
większą słabością Polaków jest konserwatyzm, a więc warto 
wypromować prawicowców. Konserwatyzm także dlatego, 
że dotyczył wystarczająco dużej liczby ludzi, aby wygrać 
wybory i rządzić. No i stale jest „rozogniony” ideowo, głów-
nie religijnie. Ofiary narzucały się prawie automatycznie: 
preferowały państwo wyznaniowe, uzależnione od Kościoła, 
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były skrajnie przewrażliwione na punkcie swojej patriotycznej 
dumy, odwoływały się do tradycji, niezależnie od tego, czy była 
głupia i zgubna, czy roztropna i bohaterska, do wybraństwa 
spośród innych narodów oraz do patriarchalnego stosunku 
do rodziny. Innymi słowy, według Rosji, Polska posiadała 
grupę ludzi dostatecznie zacofanych i przyzwyczajonych 
do posłuszeństwa, żeby przewidywalnie zareagowali na plan.

WYZNACZENIE WODZA I JEGO DRUŻYNY

Kiedy już wybrano odpowiedniego człowieka i jego drużynę, 
kiedy zostali na trzy różne sposoby pozyskani, powstała par-
tia. Nazwę przyjęła doskonałą, czyli wzbudzającą zaufanie. 
Rosjanie, znając wodzowskie preferencje Polaków, miłość 
prawicy do przedwojennych narodowców czy dyktatorów, 
znaleźli kogoś, kto się nadawał: wykazywał się psychopa-
tyczną żądzą władzy, tchórzliwym sprytem i determinacją, 
aby bez skrupułów manipulować ludźmi, podejrzliwością 
nie mniejszą niż Kreml, nienawiścią do ludzi i przede 
wszystkim kompleksami, które napędzały go do przekra-
czania wszelkich granic. Wódz partii był idealny: inteli-
gentny, fizycznie nieatrakcyjny, jak miliony jemu podobnych, 
na oko gamoniowaty i zaniedbany, samotny, nieznający świata 
i języków, z poczuciem życiowej krzywdy i dotychczasowych 
politycznych przegranych. Rosjanie wiedzieli, że jego emo-
cje chciały się mścić, a politycznie było to paliwo bezcenne. 
Drużyna została skompletowana z ludzi tak samo zdetermi-
nowanych, zakompleksionych, raczej ubogich i gotowych 
ślepo podporządkować się wodzowi byle tylko osiągnąć 
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swoje cele. Rosyjscy agenci, bez afiszowania się, zadbali 
o to, żeby wódz i drużyna zrozumieli, iż albo w partii będzie 
bezmyślność, całkowite posłuszeństwo i żelazna dyscyplina, 
albo z władzy i profitów nici.

WYBÓR STRATEGICZNEGO SOJUSZNIKA

Moskwa doskonale wiedziała, że lepiej Polaków zniewolić 
po dobroci trzema słowami, za które chętnie oddawali życie: 
Bóg, honor, ojczyzna. No i najlepiej by było, żeby polityczny 
sojusznik wodza i jego drużyny był przyzwyczajony do posłu-
szeństwa, karny, niezbyt wykształcony, uzależniony od łaski 
państwa, wychowany od pokoleń w poczuciu grzechu, kom-
pleksów i niskiej wartości. Powinien też reagować na kilka 
innych efektownych słów, których podstawowe rozumienie 
wbito mu do głowy. I tak oto z premedytacją Kreml ustami 
wodza i jego drużyny nie mówili o zniewoleniu zama-
skowanym prawicową propagandą, lecz o narodowych 
tradycjach i dumie, miłości do ojczyzny, honorze Polaka, 
wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie, o sprawiedliwości 
i patriotyzmie, o dostatnim życiu biednych, o cnotliwych 
rodzinach i odrodzeniu potęgi Polski. To były hasła, które 
nawet najgłupsi jako tako rozumieli i które się podobały. 
Wódz i jego drużyna włączyli się w nauczanie największego 
Kościoła w Polsce i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. 
Kościół miał swoje media, marzył o współtworzeniu prawa 
i ustroju państwa, o bezwzględnym posłuszeństwie oby-
wateli. Mógłby się bez wysiłku bogacić i pozostawać bez-
karny. W państwie, bo nie w całym społeczeństwie, co dla 
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Kremla dzielącego Polaków było idealnym rozwiązaniem. 
W ten genialny sposób Rosjanie rękami wypromowanej 
przez siebie partii przejęli uczciwy, ale skrajnie naiwny 
medialnie i politycznie elektorat, zyskując wyborców 
przyzwyczajonych do ślepego posłuszeństwa. Dla polity-
ków było to spełnienie marzeń. Karny wyborca, hodowany 
przez ponad dwa tysiące lat dla Kościoła, złapany politycznie 
na lep zdeformowanych wartości chrześcijańskich, sam wpadł 
w sieć i wiernie służył niszczeniu swojego kraju. W dodatku 
w poczuciu misji chwalił własne niewolnictwo z żarliwością 
nie mniejszą niż komuniści na manifestacjach stalinowskich.

WPROWADZANIE KOMUNISTYCZNEJ 
DYKTATURY POD SZYLDEM PRAWICY

Zwycięstwo w wyborach było formalnością. Karny elekto-
rat, przyuczony medialnie i kościelnie, zareagował zgod-
nie z oczekiwaniami Moskwy. Zagłosował tłumnie. Partia 
zdobyła pełnię władzy parlamentarnej. Opozycja przegrała, 
bo zapomniała o najbiedniejszych i najbardziej zakomplek-
sionych z małych miast i wsi głównie Polski wschodniej. 
Zwycięska partia natychmiast uszczęśliwiła swój elektorat 
„chlebem i igrzyskami”, czyli rozdawała zasiłki, emerytury 
i karmiła disco polo. Cały czas pod szyldem prawicy: Bóg, 
honor, ojczyzna. Rzuciła się na rozkradanie państwa w spół-
kach i grantach, przejęła telewizję publiczną i za pienią-
dze wszystkich obywateli uprawiała propagandę rządową. 
Dopiero teraz władza wypromowana przez Rosję skutecz-
nie ogłupiała umysły swojego elektoratu zgodnie z planem 
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Rosji. W polityce i dyplomacji, jak Rosja, drużyna „rżnęła 
głupa”. Zgodnie z planem Polacy skłócili się, a rząd walczył 
z Unią Europejską i z USA. Polska wpadała w sidła Rosji. 
Zdegenerowana władza przejęła sądy, mianowała politruków 
sędziami, scentralizowała w komunistycznym stylu zarządza-
nie i gospodarkę, okradała prywatną inicjatywę podatkami. 
Osamotnienie Polski stało się faktem i Rosja czekała już tylko 
na polexit. No a potem zgodnie z planem zaatakowała Polskę, 
jak wcześniej Ukrainę i odbudowała blok wschodni. Kościół 
i elektorat zostali spacyfikowani, a politycy zastraszeni lub 
zlikwidowani.

Media na razie opowiadają fantazje, które jednak mogą 
stać się faktami, gdy dziennikarze śledczy znajdą kiedyś 
dowody na podstępny plan Rosji.
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12. Idealne dziennikarstwo – 
to takie oczywiste?

D ziennikarzem na pewno nie jest ani propagandy-
sta, ani samozwańczy amator na portalach spo-
łecznościowych. Propagandysta na ogół po prostu 

tendencyjnie kłamie i udaje dziennikarza dla osobistych 
korzyści, to bezwstydny i odrażający sprzedawczyk, karie-
rowicz, niszczący społeczeństwo, natomiast samozwańczy 
amator, który – niestety zbyt często jako tak zwany influ-
encer – wypisuje niezweryfikowane widomości dla zysku, 
to najczęściej osobnik powierzchowny, emocjonalny i cwany.

Idealne dziennikarstwo żyje w głowie każdego rozsądnego 
obywatela naturalnie. Nie żyje w głowie obywatela głupiego, 
bo ten – z powodu „przyrodzonej tępoty”, jak mawiał Witold 
Gombrowicz – do zrozumienia nie dorósł. Po prostu każdy 
rozsądny obywatel chce mieć dostęp do różnych informa-
cji, do prawdy, a nie kłamstw. Natomiast obywatel w wersji 
Gombrowiczowskiej uważa kłamstwa (propagandę polityczną) 
za prawdę i w dodatku bardzo mu się to podoba.

Dziennikarze mają od dawna problem przede wszystkim 
z politykami, a szczególnie z władzą. Dopóki nie opisują 
jej działań krytycznie, nie pokazują kłamstw, malwersacji, 
korupcji czy w ogóle politycznego bandytyzmu, polega-
jącego na budowaniu dyktatury, dopóty bywają chwaleni 
lub niezauwa żani. Innymi słowy, jeśli dziennikarz nie wykonuje 
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swojej pracy, czyli unika krytykowania władzy w interesie 
społecznym, bywa przez polityków nazywany nawet profe-
sjonalistą. Dlatego trzeba często i jasno mówić społeczeństwu 
o roli dziennikarzy, ponieważ zarówno ono, jak i politycy zbyt 
łatwo wpadają w macki propagandy i budują zło. Oczywiście 
potem, gdy to propagandowe zło ich dotknie, bo demokracja 
została przy ich udziale zabita i powstało piekło, rozpaczają, 
że bardzo im źle. Towarzyszy temu wyparcie winy: to nie ja.

NAJPIERW SILNA DEMOKRACJA

Idealny dziennikarz żyje, ale jest uwarunkowany. Dlatego nie 
zawsze go widać, natomiast dobrze rozumie, że bez demokracji 
nie ma dziennikarstwa, a bez dziennikarstwa nie ma wolności. 
Wie, że gdy jej brak, to triumfuje propaganda i sterowane 
portale społecznościowe.

Pierwsze uwarunkowanie dziennikarzy dotyczy osadze-
nia dziennikarstwa w demokracji. Im bardziej państwo jest 
demokratyczne i praworządne, tym dziennikarstwo jest 
mocniejsze i niezależne. Dziennikarze nie muszą obawiać 
się o życie, zdrowie, utratę pracy czy nękanie przez władzę. 
Wtedy mogą w pełni wykonywać swoje obowiązki, mogą 
ujawniać tajemnice władzy. Muszą to robić, żeby władza 
nie okradała obywateli i w każdej chwili mogła być ukarana 
przez niezależne sądy. Obywatele, którzy tego nie rozumieją 
i krytykują dziennikarstwo za rozmaite pomyłki, a te zawsze 
się zdarzają, to normalne, wylewają dziecko z kąpielą, skazują 
się na medialne ogłupianie, którego potęga nawet nie mieści 
im się w głowach. Fundamentem zatem zdrowego świeckiego 
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społeczeństwa, myślącego racjonalnie i pokojowo, pozba-
wionego kołtuństwa, jest stała i wczesna edukacja, uświada-
mianie każdemu od dziecka, że niezależne dziennikarstwo 
będzie mu służyć tylko w demokratycznym państwie. Takie 
dziennikarstwo to wielkie społeczne dobro, swoisty kompas 
i budzik, gdy polityczny bandytyzm zaczyna podnosić głowę. 
Silna demokracja to także konieczność wprowadzenia anty-
-slapp-u, czyli twardych przepisów prawa, zabraniających 
władzy i wielkiemu biznesowi wnosić pozwy strategiczne 
przeciwko dziennikarzom i mediom w celu zablokowania 
informacji głównie o łamaniu prawa.

NIEZALEŻNOŚĆ TO PIENIĄDZE

Dziennikarstwo biedne nigdy nie zdobędzie ukrytych infor-
macji o korupcji władzy lub biznesu. To wymaga pieniędzy, 
czasu, śledztwa, sprawdzania, weryfikowania, szukania, docie-
rania, przekonywania i ryzykowania. Dziennikarz, który nie 
ma odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, nie utrzyma się 
na wysokim poziomie zawodowym, nie zabezpieczy siebie 
i swojej rodziny na wypadek śmierci. Nie jest bowiem tajem-
nicą, że dziennikarze są kompromitowani, zastraszani, bici, tor-
turowani, okaleczani czy po prostu mordowani przez rozmaite 
władze i podejrzany biznes. Warto zatem uświadomić sobie, 
jak bezcenne są media utrzymywane przez społeczeństwo, 
a nie przez państwo, jak ważni są ludzie ryzykujący wszystko 
dla poinformowania obywateli o przestępstwach. Media pań-
stwowe, tak zwane publiczne, są wartościowe wyłącznie wtedy, 
gdy zachowują możliwie największą apolityczną bezstronność 
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i zróżnicowanie. Na ich czele nie ma prawa stanąć jakikol-
wiek polityk, ponieważ grozi to korupcją. Ich finansowanie 
przez państwo i istnienie są uzasadnione, gdy polityk staje 
się celem, a nie właścicielem. Gdy tego nie robią i zamieniają 
się w media rządowe, to najzwyczajniej okradają obywateli, 
którzy nie głosowali na rządzących. A kradzież publicznych 
pieniędzy oznacza oskarżenie o defraudację i karę więzienia 
dla sprawców. Tak wygląda demokracja i prawo w zdrowym 
państwie, o czym mają obowiązek informować dziennikarze. 
Ideałem byłoby zabezpieczanie niezależności dziennikarskiej 
honorariami pozwalającymi dziennikarzowi odmawiać pracy, 
gdy władza chce go zakneblować lub skorumpować. Tak aby 
mógł ryzykować nawet wyrzucenie z pracy i życie z kapitału 
również poza granicami zagrażającego mu państwa. Takie 
dziennikarstwo trudno jest zniszczyć, można je uprawiać 
zawsze i wszędzie.

JAK ZABEZPIECZYĆ PRYWATNE MEDIA 
I DZIENNIKARSTWO

Niestety, można wyeliminować z rynku medialnego każdą, 
nawet najbogatszą firmę w państwie niedemokratycznym 
i dyktatorskim. Kontrole, nękanie i kary bandyckiej wła-
dzy i sądów, eliminowanie rękami zdegenerowanej policji 
i wojska, zawsze zabiją obywatelom dostęp do prawdziwych 
wiadomości. W konsekwencji też dostęp do wolności i bez-
piecznego życia. Natomiast w państwie demokratycznym 
wyeliminowanie wielkiej firmy medialnej jest trudne. To dla-
tego zarówno władze, jak i obywatele powinni takie firmy 
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za wszelką cenę tworzyć i chronić prawem. Doświadczenia 
polityczne na świecie pokazują, że demokracje mogą się zde-
generować i wtedy wolne media są niszczone. Jedynym więc 
ratunkiem pozostaje tworzenie twardych prawnych barier, 
które uniemożliwią atak skorumpowanych władz na takie 
media. Najpewniejsze wydaje się osadzanie w demokra-
tycznym kraju mediów w rękach zagranicznych. Pod jed-
nym warunkiem – kapitał pochodzi wyłącznie z państwa 
demokratycznego. Wtedy znikają obecne nieuzasadnione 
ograniczenia procentowe, na które powołują się legislacje 
różnych krajów. A przecież powinna decydować demokra-
tyczność kraju, z którego pochodzi kapitał. Im potężniejszy 
jest kraj demokratyczny, tym lepiej, bo nie można wtedy 
takiego medium bezkarnie zaatakować. W interesie każ-
dego demokratycznego państwa jest tworzenie zagranicznej 
struktury właścicielskiej mediów z możliwie najsilniejszych 
państw demokratycznych. Oczywiście, jeśli tylko demokra-
cja w kraju pochodzenia kapitału zdegeneruje się lub dane 
medium zacznie demokrację atakować, wtedy obca firma 
medialna zostaje prawnie wyrzucona z rynku.

PROSTA PRAWDA

Idealne dziennikarstwo żyje w profesjonalistach, którzy 
uprawiają ten zawód dla społeczeństwa. Robią to możliwie 
najbardziej bezstronnie i w duchu wolności, czyli niezde-
formowanego liberalizmu. Dziennikarstwo takie kieruje się 
przede wszystkim rozsądkiem, a nie modami czy doktrynami. 
Idealny dziennikarz nigdy nie zgodzi się zostać propagandystą, 
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nigdy się nie sprzeda. Będzie bronić demokracji mimo jej nie-
doskonałości, ponieważ rozumie, że to od demokratycznych 
wolności zaczynają się wszelkie inne dobrodziejstwa ludz-
kości: wolność światopoglądowa, w tym religijna, i wolność 
osobista, czyli nienaruszalna integralność psychofizyczna 
człowieka. Idealnemu dziennikarzowi może przeszkodzić 
tylko jego głupota. Wtedy przestaje być idealny, ale też w ogóle 
dziennikarzem.
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13. Trzy pytania, czyli test na jakość 
każdej władzy

N a ironię losu zakrawa fakt, że to sturmführer Stedtke 
w serialu Stawka większa niż życie wyjaśnił rolę 
współczesnych mediów całkiem nieświadomie, ale 

bardzo trafnie. Do pewnego stopnia mógłby być nawet ich 
rzecznikiem: „Nas teraz już nie przekonują przysięgi. Mamy 
aparat, najlepszy na świecie aparat do wykrywania kłamstw.”

Aparat działa, media w demokracji wykonują swoje zada-
nia, pokazują, piszą i mówią o złych decyzjach rządów, ale 
obywatele zachowują się, jakby byli ślepi. Na świecie z pew-
nością byłoby lepiej, gdyby nie naiwność wyborców, którzy 
z uporem maniaka wybierają do rządzenia osobników prze-
ważnie chorobliwie ambitnych, intelektualnie słabych lub 
zdegenerowanych. Mądrzy trafiają się w tym towarzystwie 
jak wisienka na torcie i czasami ratują nas przed katastrofami. 
Nadal zbyt często obywatele wybierają bezmyślnie i wtedy 
rodzą się problemy. Wystarczy rozejrzeć się po świecie i u sie-
bie, aby stwierdzić, że to prawda. To również tłumaczy, dla-
czego doniesienia medialne nie przekładają się na rozsądek 
wyborców, dlaczego „najlepszy na świecie aparat do wykry-
wania kłamstw” nie działa tak jak trzeba. Z grubsza wygląda 
na to, że w demokracji ciągle zbyt wielu niekompetentnych 
ludzi uważa, że ma rację. Mimo że media pokazują, że czę-
sto głosują oni wbrew własnym interesom. W konsekwencji 
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błąd wyboru obywatelskiego równa się śmiertelnie groźne 
błędy wybranej władzy. Można to zmienić, zadając sobie 
trzy proste pytania. W demokracjach byłoby to najbardziej 
racjonalne postępowanie w odróżnieniu od dyktatur, w któ-
rych wszystko jest możliwe, a więc nieracjonalne.

CZY SYSTEM PODATKOWY JEST 
SKOMPLIKOWANY?

Zaczynamy od podatków, bo są pewne jak śmierć. Gołym 
okiem i raczej pustym portfelem widać, że mamy tu do czy-
nienia z błędami władzy. Pierwsze, co media sygnalizują bez 
ogródek, to skomplikowanie przepisów podatkowych tak 
nieprawdopodobnie duże, że ich twórcy natychmiast powinni 
trafić powtórnie do szkół podstawowych lub do szpitali psy-
chiatrycznych, aby przestali szkodzić. Paradoksalnie ludzie 
aspirujący do władzy, dopóki sami jej nie zdobędą, narzekają 
na skomplikowanie przepisów, jak pozostali obywatele, ale gdy 
to od nich zaczynają zależeć ustawy, natychmiast wychodzi 
na jaw, że nie chcą lub nie są w stanie niczego mądrego wymy-
ślić, że dobrze im wychodzi tylko krytykowanie. Dziennikarze 

– w odróżnieniu od propagandystów – cierpliwie dostarczają 
przykładów. Weryfikacja głupoty i twarde dowody codzien-
nie pojawiają się przed naszymi oczami. Wystarczy zapytać 
przeciętnego obywatela, czy rozumie system podatkowy. 
Jeśli nie rozumie, to znaczy, że rząd nadaje się na śmietnik 
lub – aby wybrzmiało to odpowiednio mocno, bo temat jest 
poważny – do natychmiastowego ukarania. Niestety, bardzo 
rzadko do tego dochodzi, mimo uzasadnionych powodów. 
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Obywatele narzekają, nie rozumieją przepisów podatko-
wych, a mimo to wciąż wybierają złych posłów, zgadzając 
się na ich bezkarność. Mówiąc metaforycznie, w naszym 
lesie grasuje wataha krwiożerczych wilków, a my, głupcy 
dokarmiamy je sobą. Powtórzmy: skomplikowany system 
podatkowy świadczy o niekompetencji rządu w każdym 
demokratycznym kraju. Inaczej mówiąc, a wynika to z obrazu 
medialnego, takich ludzi, w istocie dyletantów i szkodników, 
trzeba w wyborach eliminować.

CZY ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ W TWOIM 
KRAJU PRYWATNY BIZNES?

Jeśli ktoś sądzi prymitywnie i populistycznie, że prywatna 
inicjatywa tylko ludzi okrada, a nie daje miejsc pracy i nie 
ratuje gospodarki przed bankructwem, to znaczy, że albo 
ma zadatki na komunistę, albo nim jest. Krótko mówiąc, powi-
nien mieszkać w Korei Północnej lub na Kubie. Przypomnijmy, 
że to komuniści, a więc polityczni bandyci i złodzieje, stale 
mówią o sprawiedliwości i solidarności społecznej, o dba-
niu o najbiedniejszych. Gdy są już u władzy, to najbiedniejsi 
stają się jeszcze biedniejsi i w dodatku zastraszeni, pozba-
wieni wolności, a władze komunistyczne dogadzają sobie. 
Historia udowadnia, że dobrobyt każdego kraju powstał 
przede wszystkim dzięki najbardziej zaradnym, zdolnym 
i przedsiębiorczym jednostkom. Odważnym, zdecydowanym, 
podejmującym ryzyko i stwarzającym miejsca pracy wszyst-
kim mniej uzdolnionym i słabszym. To prywatna inicjatywa 
jest sercem każdej zdrowej gospodarki i państwa. Oczywiście 
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kapitalizm nie jest idealny, bywa zdegenerowany, ale spośród 
wszystkich wypróbowanych i konkurencyjnych systemów 
gospodarczych tylko on daje społeczeństwu szansę na możli-
wie najbardziej godziwe przetrwanie. Natomiast prawie każdy 
system państwowy, czyli – w odczuciu wielu ludzi – „bez 
właściciela”, jest mało efektywny. Gospodarka państwowa nie 
jest w stanie rywalizować z firmami prywatnymi, gdzie ryzyko 
i racjonalne myślenie są podstawą zarządzania. Niektóre 
firmy państwowe – ich istnienie uzasadnia bezpieczeństwo 
państwa – rozwijają się głównie dzięki politycznemu wspar-
ciu wybranych sektorów gospodarki, jak na przykład paliwa, 
energetyka, wydobycie, finanse czy bankowość. Mają one 
ta zwaną poduszkę bezpieczeństwa, której prywatne firmy nie 
mają i warto o tym pamiętać. Jakość władzy oceniają najtraf-
niej prywatni przedsiębiorcy – mali, średni i duzi. Wystarczy 
ich zapytać, jak oceniają przepisy i prawo podatkowe, a więc 
swoją rynkową stabilizację, zagrożenia, przewidywalność 
i bezpieczeństwo. Jeśli przedsiębiorcy skrytykują działania 
rządu, tworzone przepisy, to znaczy, że rząd jest do wyrzu-
cenia. To znaczy, że źle wybraliśmy polityków. Pamiętajmy, 
że to biznes ocenia władze w każdym kraju prawdziwie, 
racjonalnie i bez uprzedzeń. Dlatego cokolwiek by jakiś 
zły rząd nie opowiadał złego o prywatnych firmach, to jego 
chwalenie własnych osiągnieć jest kłamstwem, gdy jest kry-
tykowany przez prywatnych przedsiębiorców. Poza tym 
chwalenie się przez rządy jest zawsze procederem zarówno 
żenującym, jak i podejrzanym, bo… „jaki jest koń, każdy widzi”. 
Pozostaje tylko ubolewać, że część ludzi, odczuwając fatalne 
efekty rządzenia, widząc w mediach błędy władzy, wciąż daje 
się omamić propagandzie i wybiera źle. Profesjonalne media 
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i inteligentni ludzie są takim zachowaniem nieodmiennie 
zaszokowani.

CZY W TWOIM KRAJU NAJWAŻNIEJSZA 
JEST GOSPODARKA CZY POLITYKA?

Słowo „populizm” można uznać za wyjątkowo niebezpieczne. 
Przy nim nawet wszystkie wulgaryzmy świata razem wzięte 
są najpiękniejszą muzyką, chociaż mogą brzmieć nieprzy-
jemnie, a nawet oburzać. Warto zwrócić uwagę, że mówimy 
tutaj o brzmieniu, a nie o tym, czym wulgaryzmy są w isto-
cie, czyli o prawdzie. Wulgaryzm bowiem jest nią w swojej 
pełnej odsłonie, w nim człowiek wyraża treść najszybciej, 
najskuteczniej i bez trudu. Niestety, brzmi nieelegancko 
i drażni emocjonalnie. Brzmi – tylko brzmi, ale publicznie 
jest to dla wielu ludzi nie do przyjęcia. Prywatnie korzystają 
z wulgaryzmów chętniej, jak udowadniają badania. Natomiast 

„populizm”, czyli kłamliwe obiecywanie społeczeństwu wspa-
niałej przyszłości, aby wygrać wybory i rządzić, po prostu 
brzmi pięknie, mimo że z prawdą nie ma nic wspólnego. 
W takich właśnie warunkach warto, aby każdy obywatel zadał 
sobie pytanie: czy w moim kraju najważniejsza jest gospo-
darka czy polityka? Jeżeli większość odpowie, że polityka, 
to znaczy, że władza jest do wyrzucenia. To znaczy, że wygrał 
populizm, największy wróg każdego społeczeństwa, można 
powiedzieć polityczny bandyta, który przebrany w cudowny, 
wymarzony strój, szepce nam do ucha wyśnione, oczeki-
wane słowa. Brzmi, tylko brzmi, a mimo to często wygrywa, 



138 mediA i pOlityKA

mimo że naprawdę oznacza nędzę, cierpienia, zniewolenie 
i często też śmierć pod dyktatorskimi rządami.

Media stale pokazują błędy wyboru i w konsekwencji 
błędy władzy, stawiają trzy kluczowe pytania, które są kołem 
ratunkowym dla każdej jednostki i społeczeństwa. Pokazują 
dzień i noc, do czego prowadzi wiara w cuda, a nieakcep-
towanie faktów, czyli gospodarki. Jeśli odbiorcy mediów 
zadadzą sobie te trzy pytania, dowiedzą się, czy rząd w ich 
kraju jest dobry czy zły. Oczywiście warunkiem tej wiedzy 
jest zrozumienie odpowiedzi, jak zawsze.



139

SZTUKA 
I FILOZOFIA



140 SZtuKA i filOZOfiA

1. Podświadomość, film, miłość 
i Einstein , czyli jak tworzyć 
dzieła idealne

P isanie genialnych scenariuszy jest łatwe. Wystarczy 
je pisać. William Mastrosimone, przeciętny amerykański 
dramaturg i scenarzysta, stworzył chyba przez przy-

padek wyjątkową receptę, która dla wielu może być równie 
prosta i praktyczna, jak też trudna i niejasna. Sięga bowiem 
do rozumienia sztuki tworzenia jako wchodzenie w najin-
tymniejsze zakamarki ludzkiej duszy. Mastrosimone pisze 
o „podświadomości bezkompromisowej”, co samo w sobie 
brzmi równie tajemniczo, co efektownie.

Lew Hunter, wybitny amerykański scenarzysta i wykła-
dowca w szkołach filmowych, cytuje Mastrosimone’a w swojej 
książce „Kurs pisania scenariuszy”, dziękując mu – co brzmi 
zaskakująco i szlachetnie, bo dzieli ich różnica zawodowych 
klas – za wtajemniczenie w zawód scenarzysty. To wtajem-
niczenie oznacza także wyjaśnienie, co znaczy…

„PODŚWIADOMOŚĆ BEZKOMPROMISOWA”

Znajdujemy ją w jednym z najważniejszych zdań, jakie napi-
sano na temat tworzenia scenariuszy. Dramaturg pisze: „pod-
świadomość dostrzega prawdę bezkompromisowo. Im więcej 
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czasu upłynie, tym bardziej nasz umysł będzie ją cenzurował, 
wycinał i wykrzywiał”.

Sens tego tylko z pozoru jest jasny. Trzeba bowiem rozstrzy-
gnąć, jaka to prawda, a tu już rodzi się problem. Co to w ogóle 
jest prawda w procesie twórczym? Jak pisać, żeby tę bezkom-
promisowość uchwycić, jak myśleć, żeby była ona prawdą, jak 
przeniknąć w głąb takiej techniki pisania? Co niby ma zrobić 
scenarzysta, aby stać się bezkompromisowy wobec własnych 
uczuć i myśli? No i czy chodzi tu o myśli, czy uczucia?

Z pozoru o myśli, bo mowa o prawdzie, ale wiadomo, że sce-
nariusze nie powstają głównie z myślenia, lecz z uczuć. To one 
napędzają twórcze działania, są paliwem dla fabuły, bohate-
rów i całej struktury. Bez uczuć ani scenarzysta, ani pozo-
stali twórcy, ani widzowie nie będą filmem zainteresowani. 
Koncepcyjnie i formalnie rzecz może być genialna, ale bez 
głębokich emocji nadaje się tylko na śmietnik.

Mastrosimone dotknął samego sedna przeżyć pisar-
skich, ich bezgraniczności, uczciwości i natychmiastowości. 
W dodatku zrobił to bardzo zwięźle, co nie ułatwia interpre-
tacji. Jeśli zasada „bohater ciągnie akcję”, „bohater jest akcją” 
ma się sprawdzać, to tylko wtedy, gdy zarówno bohater, jak 
i pozostałe postacie w filmie…

BĘDĄ DO KOŃCA LUDZCY

Prawda o człowieku bez żadnej osłony, która w procesie 
twórczym pojawia się i zwykle za szybko znika, powinna 
stać się stałą i niezbędną techniką pisania.
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Ta prawda to pierwsza reakcja, odczucie, wrażenie, zrozu-
mienie, dotyk, zapach i obraz, wszystko w głowie scenarzysty, 
to najczystsza z czystych wizualizacja postaci. To jest właśnie 

„podświadomość bezkompromisowa”, tak intymna i bliska 
człowiekowi, jak tylko można. Aby przetrwała w trakcie 
tworzenia, trzeba ją zapisać niemalże w strumieniu świado-
mości, w czasie in statu nascendi, tu i teraz, bez przestojów, 
porządkowania czy wybierania najlepszych momentów.

Jak to zrobić, aby nie wdarła się w podświadomość „cenzura, 
wycinanie i wykrzywianie” pierwszych bodźców? Być może 
przez pisanie odręczne możliwie jak najszybsze i najwierniej 
oddające odczucia lub po prostu nagrywanie na dyktafon 
podświadomości twórczej, gdy stara się uchwycić w bohaterze 
pełnię jego człowieczeństwa, z jego wstydem, kompleksami, 
agresją, namiętnościami, tajemnicami, fobiami, lękami czy 
nawet zboczeniami. „podświadomość bezkompromisowa” 
oznacza także zderzenie twórcy z własnymi demonami, często 
z brakiem empatii, wrażliwości czy zwykłym kołtuństwem.

Zapis podświadomości w trybie bezkompromisowym 
to coś więcej niż psychoterapia, to wieloaspektowe i rozłożone 
na wszystkie postaci dzieła filmowego kreowanie charakterów, 
poglądów i zachowań, wszystkiego, o czym decydują uczucia. 
To metoda pracy niewątpliwie ekstremalna, ale wyjątkowo 
skuteczna. Wówczas nikt nie jest w stanie zarzucić filmowi, 
że bohaterowie są powierzchowni, niedopracowani lub nie-
prawdziwi. Wymaga olbrzymiego wysiłku, wyczucia i przede 
wszystkim wiedzy, że tak można tworzyć.

Zrozumienie „podświadomości bezkompromisowej”, która 
powiązana jest z cenzurowaniem, wycinaniem i wykrzywia-
niem, z tak oczywistym i naturalnym zagrożeniem procesu 
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myślowego i twórczego, możliwe jest dzięki porównaniu 
z uczuciami, jakie towarzyszą ludziom w realnym życiu. 
Najlepiej ilustruje to

UCZUCIE MIŁOŚCI

– najczystsze, bezwarunkowe i nieracjonalne. Dlatego jest 
ono tak piękne i najbardziej przez człowieka pożądane.

Można powiedzieć, że miłość jest stanem porównywal-
nym z „podświadomością bezkompromisową”. To, co decy-
duje o jej optymalnej jakości, czyli spontaniczność i oddanie 
drugiej osobie, jest reakcją paralelną do metody tworzenia 
preferowanej przez Mastrosimone’a. Stan zakochania wytwa-
rza w człowieku prawdę absolutną o nim samym dla niego 
samego. Ta swoista intymna nagość duszy to właśnie bez-
kompromisowość uczucia, na które człowiek nie ma wpływu.

Dlatego w takim stanie widzi świat całkowicie ina-
czej – optymistycznie i szczęśliwie. Pamięta o gestach, zapa-
chach, wspólnych podróżach, wyczekiwanych spotkaniach, 
niepowtarzalnych rozmowach, smsach i czułych dotknięciach, 
o wyjątkowym znaczeniu seksu, ale też odczuwa częstą obec-
ność kochanej osoby w myślach. Oczywiście stan idealny 
dotyczy wzajemności, co jednak nie jest warunkiem koniecz-
nym, aby zaistniała bezkompromisowość. Podświadomość, 
o której pisze amerykański dramaturg odpowiada również, 
jak widać, za miłość, stan absolutnie poza wszelką kontrolą.

Z kolei „cenzurowanie, wycinanie i wykrzywianie”, coś, 
co w trakcie tworzenia zajmuje najwięcej czasu i zwykle jest 
uznawane za jego podstawę, można porównać do bardzo 
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typowych zachowań ludzi zakochanych, gdy zaczynają irra-
cjonalnie obawiać się swojego uczucia, utraty niezależności, 
i usiłują zwalczyć miłość, najwspanialszy stan psychiczny, 
jakim człowiek dysponuje, zaufanie i intymność – rozsąd-
kiem, kalkulacjami, interesownością i najczęściej milczeniem.

To zresztą temat wielu filmów o uczuciach. Jest to niemalże 
dokładne odwzorowanie procesu twórczego, zakłóconego 
wewnętrzną cenzurą. I tak jak w przypadku pisania scena-
riusza, tak i w realnym życiu ani cenzurowanie, ani rozsądek 
nie są w stanie doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. 
Podświadomość nadal ustawicznie daje o sobie znać, po pro-
stu rządzi, nadal wysyła sygnały do mózgu i dopomina się 
o reakcję prawdziwą, nadal czuje się oszukiwana, a nawet 
niszczona. Nawet jeżeli zaczyna nam się wydawać, że jest 
w tym podobieństwie pewna przesada, egzaltacja, idealizm 
czy naiwność, to najprawdopodobniej dzieje się tak z powodu 
dojścia do głosu naszej cenzury wewnętrznej.

Nie ma jednak wątpliwości, że podświadomość można 
definiować tylko wprost i bez jakichkolwiek zakłóceń „wyci-
naniem” czy rozsądkiem. Efekt dla scenariusza, filmu i miłości 
bywa jeden – dzieło jest słabsze, nie tak wielkie i przejmujące 
jak mogłoby być, czuć w nim niedosyt i szablonowość, nato-
miast miłość zepchnięta na dno podświadomości odzywa się, 
co prawda, rzadziej, ale za to z niewyobrażalną siłą. Zastąpiona 
jakimiś innymi kobietami lub mężczyznami, jakimś „rozsąd-
nym” poszukiwaniem, po prostu bezkompromisowo rozli-
czana jest przez prawdę uczuć, doświadcza unieszczęśliwienia 
osobistego. W ten sposób wartość pracy scenarzysty i war-
tość miłości, tak sobie bliskie w podświadomości, oceniają 
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bez taryfy ulgowej same siebie, czyli – poniekąd – głównie 
autorów tych działań.

Nawet genialny fizyk Albert Einstein dostrzegł tę

OPTYMALNĄ CZYSTOŚĆ PODŚWIADOMOŚCI

i powiązał ją z niepowtarzalną intensywnością miłości, 
gdy pisał: „Pragnienie ujrzenia harmonii przedustawnej 
to stan emocjonalny bliski temu, które są udziałem misty-
ków lub zakochanych”.

Okazuje się, że „harmonia przedustawna” może być także 
„podświadomością bezkompromisową” i miłością, emocjami 
bez jakiegokolwiek ukierunkowania czy preferencji. Dążenie 
do wyrażenia człowieka w pełni, do eksplikacji najpiękniej-
szego sensu jego istnienia – chwytania szczęśliwych chwil 

– może być w tym przypadku komplementarne na trzech 
rożnych poziomach: twórczym, miłosnym i naukowym. Tam, 
gdzie w grę wchodzą skrajne uczucia, nie ma miejsca na cen-
zurę, rozsądek czy niekompletną naukę. W pewnym sensie 
brak granic w myśleniu i wyobraźni jest tu wyznacznikiem 
sukcesu w pracy twórczej i nie tylko. Można powiedzieć, 
że ta szczególna metoda sprawdzi się w uzdolnionej głowie, 
gdy na kolejnym etapie scenarzysta przejdzie na poziom 
świadomości i uporządkuje całą historię, znając od początku 
koniec.

Powtórzmy: pisanie genialnych scenariuszy jest łatwe. 
Wystarczy je pisać.



146 SZtuKA i filOZOfiA

2. Chwile, czyli o możliwości 
szczęśliwego życia  pod znakiem 
zapytania

W  czasach globalnej zarazy pytania o szczęście 
i przyjemności wydają się szczególnie uzasadnione. 
Choroba, która codziennie zabija tysiące ludzi, 

która zamyka całe państwa i kontynenty, która pozbawia 
nadziei, bo trzeba bezwzględnie izolować się i zrezygno-
wać ze wszystkiego, co jest po prostu ludzką codziennością, 
wyzwala potrzebę odpowiedzi dotyczących sensu życia bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej na taką skalę. Jak nigdy 
dotąd, pytanie: jak być szczęśliwym? staje przed każdym 
człowiekiem indywidualnie, a filozoficzne opisy, diagnozy 
psychologów czy rozmaite medialne porady stają się głównie 
teoretycznym tłem.

O szczęściu i przyjemności pisali i mówili filozofowie, 
artyści i najwięksi intelektualiści. Tylko niewielu z nich jed-
nak podjęło próbę zdefiniowania chwili jako sensu życia, 
a już na pewno „chwytania chwil” niejako programowo 
i w konfrontacji ze wszystkim, co przeciętny człowiek uważa 
za moralne, tradycyjne czy najogólniej właściwe. W mediach 
nawiązują do tego tematu dziennikarze, celebryci czy tak zwani 
coache ze skutkiem raczej rozrywkowym i powierzchownym.
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FILOZOFICZNE EKLEKTYZMY I POSZUKIWANIA

Gdy Władysław Tatarkiewicz pisał o przyjemności: „drzewa, 
nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu”, to tak 
jakby mówił, że samo życie nie jest jeszcze przyjemnością, 
mimo że składa się z chwil, które – konstatując - wcale nie 
muszą być szczęśliwe. Gdy Demokryt pisał, że szczęście jest 
końcem działania człowieka, to widać trudność w samym 
podejściu i zrozumieniu takiej postawy, widać nastawienie 
na działanie i pokonywanie przeciwności życia, codzienności, 
odsuwając szczęśliwe chwile niejako „na deser”, „przy oka-
zji”, „jak się uda”. Nawet Epiktet, który zalecał stoickie pano-
wanie nad swoimi pragnieniami, a więc w pewnym sensie 
kontrolowane unieszczęśliwianie się, dostrzegł znaczenie 
szczęśliwych chwil, gdy pisał, że wszystko, co nie posiada 
możliwości życia wiecznego i nie jest niezniszczalne, „nie jest 
prawdziwym szczęściem”. Szczęście wydaje się tu uchwytne, 
ponieważ jego odczuwanie przez człowieka w postaci chwil 
jest wiecznie i niezniszczalnie (oczywiście pod warunkiem, 
że gatunek ludzki istnieje), a zatem – idąc tropem Epikteta 
(może nawet wbrew niemu) – warto do nich dążyć. Wprost 
wyraził znaczenie chwil Stefan Żeromski: „Szczęście moje 
mieści się w wyrazie wolność”. To chyba najbardziej jasny 
i bezpośredni przekaz dla człowieka pytającego, jak być 
szczęśliwym. Abraham Lincoln ujmował to w podobnym 
duchu, pisząc, że „ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie 
pozwolą”. Widać tu wyraźnie wskazanie na zahamowania, 
jakie człowiek sam sobie narzuca lub nieświadomie akcep-
tuje, na niezrozumienie wolności w sobie i dla siebie. Blaise 
Pascal pisał, że „człowiek urodził się po to, żeby się radować”. 
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Można tu dostrzec kolejną wskazówkę, aczkolwiek bardzo 
ogólną, tłumaczącą położenie szczęśliwych chwil. „Milczenie 
jest najlepszym tłumaczem radości, bo małe jest szczęście, 
które można wyrazić słowami”, wyjaśniał Szekspir, pokazując 
nie wprost, że prywatność odczuwania szczęścia, jego intym-
ność, swoiste odizolowanie od zdolności akceptacji przez 
innych ludzi, stanowią największy problem w zrozumieniu 
i wyborze drogi edukacji ku szczęściu. Być może najbliż-
sze rozumieniu życia jako swoistego obowiązku chwytania 
szczęśliwych chwil jest buddyjskie przysłowie: „Nie ma drogi 
do szczęścia. To szczęście jest drogą”; coś co Iris Murdoch 
opisała słowami: „Jedną z tajemnic szczęśliwego życia są nie-
ustanne maleńkie uczty”. Definicji jest wiele, ale pytań, które 
prowokują do odpowiedzi zarówno intelektualnie, jak i emo-
cjonalnie, prawie nie ma. Problem w tym, że aby zrozumieć 
horacjańskie „chwytaj chwile” jako drogę życia, trzeba skon-
frontować się z odpowiedziami, jakich sami sobie udzielimy. 
Trzeba stanąć przed wybranymi pytaniami, które są bardzo 
nietypowym bodźcem, gdy w jednym eseju usiłują ogarnąć 
wszystko, co wyraziła filozofia na tysiącach stron.

PROBLEM ZE ZROZUMIENIEM 
CZASU I ULEGANIE POZOROM

Czy rozumiesz szczęśliwą chwilę? Jej dar i ulotność? Czy rozu-
miesz, że chwila nie ma czasu i nie można jej odłożyć na potem? 
Co sprawia, że odrzucasz chwilę, gdy czujesz, że bardzo 
chcesz w niej zostać? Ile razy w życiu odrzucasz swoje „czuję” 
i „chcę”, bo brakuje ci odwagi?
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Czy powstrzymywanie się uszczęśliwia cię? Czy jesteś 
pewien, że daje ci czas? Co takiego ci daje? A może nie rozu-
miesz czasu i szybkości jego upływania? Może wydaje ci się, 
że masz go dużo i dysponujesz nim jak należy? A co, jeśli czas 
składa się wyłącznie ze szczęśliwych chwil? Co, gdy czas jest 
tylko takimi chwilami, a wszystkie inne istnieją pozornie, 
mimo że realne, ponieważ bolą lub nudzą?

Jaki jest sens godzenia się, gdy można się nie zgodzić, na ból, 
na nieszczęścia, jeśli można korzystać z daru szczęśliwych 
chwil? Czy tak trudno je szukać, znajdywać i pielęgnować? 
Co nie pozwala nam w tym kierunku działać? Co tylko pozo-
ruje szczęście, a mimo to temu pozorowi ulegamy? Dlaczego 
pozorowanie staje się tak często namiastką szczęścia nazy-
waną szczęściem? Jak bardzo nieświadomość pod różnymi 
nazwami i z różnych powodów potrafi zagłuszyć potrzebę 
szczęśliwych chwil?

GRANICA SZCZĘŚLIWYCH CHWIL

Może jedyną granicą i swoistym hamulcem, które trzeba 
zaakceptować, jest krzywdzenie kogoś? Może tylko czyjaś 
krzywda ma nas powstrzymywać przed doświadczeniem 
szczęśliwych chwil? Czy gdy powstrzymujemy odczuwanie 
i potrzebę szczęścia, jesteśmy szczęśliwi? Czy wiedza o szczę-
śliwych chwilach innych ludzi uszczęśliwia nas? Może szczę-
śliwe chwile powinny być wyłącznie prywatne i nikt inny nie 
powinien o nich wiedzieć? Może to arbitralne zasady, jakie 
człowiek narzuca sobie i innym są powodem nieszczęść? 
Może moralność, etyka i tradycje tak naprawdę nie istnieją 
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skoro przeszkadzają szczęśliwym chwilom? Może moralność 
oznacza życie w nieszczęściu? Czym właściwie jest moralność, 
skoro można żyć według tylko jednej zasady: „nie krzywdzić”? 
Czy to nie w tym kryje się odpowiedzialność, rozsądek i dobro? 
Dlaczego ludzie wybierają własne nieszczęście, kierując się 
wieloma zasadami? Jak bardzo się w nich gubią i są przez 
to wykorzystywani ideologicznie? Czy wybór nieszczęścia 
nie jest głupotą, gdy mamy tylko jedno nie widomo jak dłu-
gie życie? Czy duma z przeżycia życia „moralnie” ma jakie-
kolwiek znaczenie? Czy oby na pewno ludzie uważający się 
za moralnych są tacy naprawdę? A może to tylko wygodna 
i zakłamana maska? Może moralność jest wytworem myśli, 
która myli „nie krzywdzić” z narzucaniem sobie i innym – 
efektownie nazwanych i zwielokrotnionych – norm obycza-
jowych, religijnych czy politycznych? Tych apodyktycznie 
uznawanych za słuszne? Co to w ogóle znaczy słuszne normy 
w kontekście wyboru naszego szczęścia lub nieszczęścia? 
Czym jest w takim wypadku słuszność wyboru?

INDOKTRYNACJA JAKO NISZCZENIE ZDOLNOŚCI 
ROZUMIENIA I FUNDAMEN T GŁUPOTY

A może słuszność to stan umysłu, który niszczy szczęśliwe 
chwile? Może niszczy je, bo korzysta ze słabości człowieka, 
aby go unieszczęśliwić, zniewolić i upozorować wolny wybór? 
A może każde nasze „chcę”, gdy napotykamy na obce „chcę”, 
powinno być natychmiast konsumowane, ponieważ jest 
ulotne i nigdy już może się nie pojawić? A gdyby tak czło-
wiek rozumiał dar chwili bezwarunkowo i jednoznacznie 
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i wykorzystywał go możliwie najbardziej intensywnie? Czy 
możliwa jest taka zmiana myślenia człowieka? Czy jest jaka-
kolwiek szansa na zmianę podejścia do moralności i zasad 
obyczajowych, mająca tylko jeden warunek: „nie krzywdzić”? 
Czy jesteśmy w stanie zrozumieć co to znaczy i wybierać, 
czym jest krzywda a czym nie jest? A może nie rozumiemy, 
że krzywda to wiedza o niej, czyli jej odczuwanie? Czy krzywda 
istnieje bez wiedzy cierpiącego, czy istnieje teoretycznie jako 
taka? Czy jej istnienie jako takie ma jakiekolwiek znaczenia 
poza martwą figurą retoryczną, jaką człowiek sobie narzucił 
i uwzględnia w świecie poza szczęśliwymi chwilami? Może 
znaczenie teoretycznie krzywdy istnieje tylko, gdy widzimy 
jak inni ją wyrządzają, a nie tak w ogóle? Może to konkret-
ność i jednostkowość chwil decydują o ich wartości?

Może tak powinien być rozumiany hedonizm? Może 
to jest najmądrzejsza z dróg, jakie człowiek może wybrać 
w ograniczonym czasie swojego życia? Może hedonizm 
powinien być studiowany i pogłębiany, a jego ogranicze-
nia wyjaśniane rozumieniem „nie krzywdzić”? Może taka 
powinna być filozofia i nauczanie ludzi życia optymalnego? 
Jak słaby umysł, brak wyobraźni i strach tak zwanych prze-
ciętnych dobrych ludzi mają się do unieszczęśliwiania siebie? 
Czy można edukować ludzi inaczej niż w duchu tradycji, 
obyczajów, wierzeń i norm przejmowanych po przodkach? 
Czy jesteśmy tak głupi, że nie rozumiemy, iż normy, które 
się nie sprawdzają, bo nie tworzą miłych chwil, są nieprak-
tyczne, a więc złe? Czy te normy poprawiły świat i ludzi? Czy 
udowodniły swoją słuszność? Dlaczego ludzie je powielają, 
studiują, odnoszą do nich, powołują na nie, skoro się nie 
sprawdziły i zło istnieje? A może to natura ludzka jest tak 



152 SZtuKA i filOZOfiA

nienormalna, tak głupia, że nie jest w stanie wyobrazić sobie 
życia jako dążenia do wyłącznie miłych chwil?

SAMOOSZUKIWANIE JAKO NAMIASTKA 
SZCZĘŚLIWYCH CHWIL

Czy można zatem mówić o ludziach rozumnych i bezrozum-
nych, o takim jedynym ważnym podziale ludzkości? Byłby 
więc w tym podziale bez znaczenia rasa, narodowość, kolor 
skóry, płeć i orientacja seksualna? Czy w ogóle możliwe jest 
wychowanie się ludzi w naturalnym uznawaniu porządku 
głupich, czyli zamkniętych na szczęśliwe chwile i mądrych, 
czyli otwartych? A może tak powinna wyglądać cywilizacja 
i podział świata? Może nie powinno być państw i narodów, 
lecz włącznie zdolność lub niezdolność do życia w poszuki-
waniu szczęśliwych chwil? Czy poszukiwanie szczęśliwych 
chwil pod warunkiem „nie krzywdzić” może być jedyną 
normą, jaką ludzkość powinna akceptować? Czy mówienie 
o relatywizmie moralnym nie jest samooszukiwaniem się? 
A może w ten sposób głupota uzasadnia swoje racje w interesie 
władzy lub dla przyjemności czystej filozoficznej spekulacji? 
W końcu, czy człowiek dorósł do zrozumienia szczęśliwych 
chwil, skoro żyje tak, jakby czas nie istniał? A może relatywi-
zowanie czasu, w którym coś jest uznawane za wartościowe, 
a coś nie, to ludzka norma afirmująca głupotę? Jeśli uda-
wanie spełnienia, życie w poczuciu szczęścia wynikającego 
z jego braku, wyrasta z relatywizmu religijnego lub obycza-
jowego, to czy charakteryzuje to ludzką naturę w ogóle? Kim 
zatem jest człowiek, który oszukuje siebie i uważa, że czyni 
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go to szczęśliwym, mimo iż odczuwa ustawiczny deficyt 
szczęścia? A może takie zachowanie tłumaczy strach przed 
śmiercią i cierpieniem? Czy taki strach jest w stanie określić 
czyjeś życie nawet za cenę głupoty, czyli zgody na cierpienie, 
gdy go nie ma?

Jak widać, konfrontacja z tyloma pytaniami nie jest prosta. 
Oddaje w uproszczeniu stan, w jakim znajduje się większość 
ludzi. Tradycje, wierzenia, wychowanie, przyzwyczajenia, 
edukacja, poziom otoczenia, miejsce, kultura, kreatywność 
społeczna czy zwykłe predyspozycje intelektualne i emocjo-
nalne mogą zdecydować o możliwości przeżywania szczęśli-
wych chwil i ich jakości. Zanim to jednak nastąpi, człowiek 
musi zdiagnozować w sobie kołtuństwo. Od tego powinna 
zaczynać się edukacja już w przedszkolu, edukacja ku wol-
ności i dojrzałemu rozumieniu szczęśliwych chwil, ku odpo-
wiedzialności i rozsądkowi.
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3. O sztuce pięknej i banalnej

U  podstaw piękna leży przeżycie zrozumienia, a nie 
samo przeżycie czy zrozumienie. To jest warunek 
upojenia pięknem, czyli zachwytem niewyobra-

żalnym i znanym tylko osobom zdolnym do takich reakcji. 
Jak widać, nasza reakcja musi być komplementarna, a to dla 
wielu ludzi realny problem.

Jeśli w kontakcie z jakimś obiektem fizycznym lub zjawi-
skiem dominuje tylko jedna reakcja, na przykład przeżycie, 
wtedy wygrywa niekontrolowany żywioł emocji, można 
powiedzieć „dzikość serca”, co oznacza, że odbiór piękna – 
aczkolwiek bardzo intensywny – nie jest pełny. Kiedy prze-
wagę zyskuje zrozumienie, czyli rozum, kalkulacja, analiza lub 
porządkowanie wniosków, wówczas obraz piękna zamazuje 
się i może przypominać korzystanie z tablicy Mendelejewa. 
Komplementarność również nie gwarantuje pełnego doświad-
czenia piękna, ponieważ jest ona dostępna odpowiednio 
intensywnie tylko niektóry ludziom. Przeżycie zrozumie-
nia jest więc warte uwagi i pracy nad sobą, jest szansą, aby 
piękno było dostrzegane przez jak największą liczbę osób. 
Innymi słowy, chodzi o zwiększenie naszych możliwości 
dzięki edukacji.
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PIĘKNO A MEDIA I KOMUNIKOWANIE

Piękno poznajemy dzięki szeroko rozumianym mediom: 
literaturze, muzyce, filmowi, sztuce i każdemu innemu prze-
kazowi dźwięku i obrazu wieloma kanałami medialnymi. 
Wszystko to w celu zakomunikowania, skomunikowania 
się i odbioru jakichś treści. Media i komunikowanie są jak 
rodzeństwo, z których jedno nie może istnieć bez drugiego, 
ale drugie może, ale nie z wyboru czy złej woli. Media nie 
mogą żyć bez komunikowania, a komunikowanie może, 
ponieważ przekracza zakres publiczny, oficjalny, określony 
oraz instytucjonalno-przekazowy. Paradoksalnie to ograni-
czenie mediów, tak, tych wydających się nieograniczonymi, 
przegrywa z komunikowaniem i jego uniwersalnym charak-
terem, ponadczasowym pięknem. Może nawet przegrywa 
dlatego, że ma do czynienia z ontologicznym fundamen-
tem istnienia człowieka, wspólnoty, świata, z komuniko-
waniem jako świadomością. Sens bowiem, sens w ogóle, 
w tym przeżywanie piękna, zaczyna się tylko tam, gdzie 
pojawia się komunikowanie. Warunkuje nawet jakąkolwiek 
refleksję o nicości. Same emocje i myśli, znane chociażby 
pod nazwą solilokwium, czyli komunikowania się człowieka 
tylko ze sobą, taka wewnętrzna rozmowa, aczkolwiek moż-
liwe na poziomie najbardziej prymitywnym, pozbawionym 
interakcji we wspólnocie, tracą komunikacyjne uzasadnie-
nie, gdy są odcięte od społecznej emanacji twórców piękna. 
Piękno musi się konfrontować i wyrażać nie samo w sobie, 
lecz w komunikowaniu.
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BRAK NAZWY, CZYLI „WSZĘDZIE I NIGDZIE”

Próba eseistycznej konceptualizacji upojenia pięknem 
to w istocie znalezienie odpowiednich słów, nazwanie nie-
ograniczonego strumienia sztuki tak, aby uchwycić zaledwie 
jej wierzchołek, clou, jakiś wymiar piękna, to, co tylko jest 
możliwe. Być może czasami inaczej niż w odczuciu innych 
ludzi. Chodzi jednak o możliwość otwarcia siebie na prze-
życie zrozumienia piękna, na artystyczne upojenie, które 
wymaga przede wszystkim otwartości, ale też dbałości, ćwi-
czeń, wiary, tolerancji, ciekawości czy nawet pogodzenia 
z własnymi niedoskonałościami.

Doświadczenie piękna to zawsze wybór i akceptacja ograni-
czonych środków wyrazu. Z jednej strony nazwanie i reakcja, 
z drugiej reakcja, która szuka nazwy, ale jej nie znajduje, lecz 
raczej przeczuwa, smakuje, przebija się, pulsuje, znika, prze-
nosi i wyraża bardziej stan „wszędzie i nigdzie” niż uchwytną 
konstatację. Oczywiście czasami pozostaje niepewność czy 
nazwaliśmy piękno właściwie i bezgranicznie, czy niestety 
sprowadziliśmy je do własnych słów, wyobraźni, emocji, 
intelektu i charakteru. Nazwa trafna edukuje pod warunkiem, 
że poświęcimy jej czas i wysiłek, a niuanse znaczeń przenikną 
nas głęboko w dyskusjach i percepcji. Z kolei „wszędzie 
i nigdzie” wyraża zarówno istnienie, jak i nieistnienie, piękno 
w jego odsłonie określonej i nieokreślonej. To mniej więcej 
tak jakbyśmy odczuwali i rozumieli w pełni egzystencjalno-

-estetyczny żal, fizycznie i psychicznie, namacalnie i meta-
fizycznie, czytając zdanie z Mistrza i Małgorzaty Michała 
Bułhakowa: „Annuszka już kupiła olej słonecznikowy, i nie 
dość, że kupiła, ale już go nawet rozlała”. Zderzenie zwykłości 
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ze śmiercią, konsekwencji z przyczyną, lokalności z nieskoń-
czonością, sowieckiej kultury z uniwersalnością, brzmienia 
imienia i rytmu języka z odczuciem jedności przeciwieństw 
w prostocie budują tu przeżycie zrozumienia piękna, owo 
„wszędzie i nigdzie” uchwycone tak magicznie złożonym 
kolorytem zdania.

BANALNOŚĆ I KICZ

Przeżycie rozumienia piękna dotyczy każdego, ale w innym 
wymiarze. Najbardziej podstawowy wymiar, banał i kicz, jest 
najbardziej powszechny – konstytuuje się zwykle w ludziach 
najmniej wykształconych i zainteresowanych tylko niektó-
rymi rodzajami sztuki, tymi, które wyrażają chociażby takie 
gatunki muzyki, jak na przykład disco polo i country. Upojenie 
oznacza tu przeżywanie olbrzymiej energii i prostej, ryt-
micznej melodii, przejmujący zachwyt i optymizm z powodu 
tak łatwego odczuwania dostępności interesującego życia. 
W upojeniu pięknem nie ma podziału na lepszych i gorszych, 
na niewykształconych i wykształconych, na głupich i mądrych, 
mamy tu do czynienia – tak na to trzeba patrzeć – wyłącznie 
ze zdolnością do przeżywania zrozumienia. Prymitywna pio-
senka disco polo, film, książka czy obraz jelenia na rykowisku 
wywołują reakcje tak samo intensywne, jak wysublimowane 
– jazz, poezja, film lub malarstwo. Kicz w odpowiednich 
odbiorcach wywołuje przeżycie zrozumienia o wiele natu-
ralniejsze i mocne niż twórczość ambitna, tak zwana kultura 
wysoka. Energia i optymizm zlewają się w odbiorcach w pro-
stych słowach i rytmach, projektują reakcje natychmiastowe, 
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całkowicie zrozumiałe, życiowe, kompletne, jednoznaczne 
i prawdziwe. Gdy Zenek Martyniuk śpiewa: „Przez twe oczy 
zielone, zielone, oszalałem…”, to niezależnie od naukowego 
podziału na twórczość wysoką i niską, kreuje emocje i myśli 
powszechnie dostępne, bezproblemowe i naturalne, odsła-
nia autentyczność upojenia pięknem w idealnej demokracji, 
czyli w świecie przeżywania sztuki. Z miłości można oszaleć, 
to jest optymistyczna nadzieja milionów ludzi na świecie, 
to jest sens życia biedaków i biednych, a projekcja muzyczna 
wyzwala to jednym potężnym bodźcem. Banalność staje się 
fundamentem upojenia pięknem, bo w ogóle nie komplikuje 
komunikowania, pomija wszystko, co wymaga wysiłku, wiedzy, 
kompetencji i dystansu. Banalność to tutaj klucz do przeżycia 
zrozumienia, a kicz jest idealnym zamkiem.

Warto pamiętać, że są dwa kicze: jeden tożsamy z nieuświa-
damianą prostotą, gdzie rodzi się upojenie pięknem, oraz drugi, 
związany z prostotą uświadamianą i przez to wykorzysty-
waną ironicznie. W drugim wypadku to poczucie humoru, 
krzywe zwierciadło, decyduje o pięknie kiczu.

DOŚWIADCZENIE SACRUM JAKO 
NIEŚMIERTELNOŚCI

Upojnie pięknem w komunikowaniu zyskuje swój najbardziej 
wysublimowany wyraz, gdy pozwala człowiekowi doświadczyć 
sacrum, czyli epifanii, wymarzonego olśnienia, przebłysku 
kontaktu z Bogiem zwanym też istnieniem, losem, kosmosem, 
sensem wszechświata, przemijaniem, niepojętością czasu 
i przestrzeni. Pojawianie się upojenia pięknem jest możliwe 
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głównie przez sztukę, ale zdarza się – tylko do pewnego 
stopnia w podobnym klimacie – w kontakcie z przyrodą 
lub gdy odczuwamy upajającą szczęśliwą miłość. To jednak 
wyłącznie przez sztukę człowiek może doświadczać bodź-
ców stale, wywoływać je, szukać i smakować. Można chyba 
powiedzieć, że to właśnie poszukiwanie epifanii uzasadnia 
istnienie sztuki, podział na kulturę wysoką i niską, rozwój 
literatury, muzyki, malarstwa, filmu oraz innych technik 
kreowania rzeczywistości. Świadomość kontaktu z Bogiem, 
z Sensem istnienia, upaja pięknem i uwarunkowuje człowieka 
w jego dramatycznie skończonym, bolesnym i krótkim życiu. 
Być może edukowanie ludzi pod tym kątem, nowe i celowe 
techniki kształcenia, starannie dobrani nauczyciele, globalne 
uświadamianie potencjału „przeżycia zrozumienia piękna”, 
taka idealistyczna eksplikacja tajemnicy życia w ogóle, mogą 
pomóc ludzkości zrozumieć, że tworzenie totalitaryzmów 
poprzez agresje, wojny i cierpienia oznacza w istocie głupotę 
samozagłady. Wygląda to bowiem tak, jakby samotny człowiek 
na środku oceanu lub wiszący nad przepaścią na jednej ręce 
kazał założyć sobie plecak wypełniony po brzegi ołowiem.
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OPINIE O KSIĄŻCE

Ważną, bodaj najważniejszą cechą książki Jacka Dąbały jest 
jej komunikatywność. Esej, także w polskiej tradycji, często 
mnoży progi percepcji; u Dąbały wszystko jest zrozumiałe, 
jasne, opowiedziane barwnym, niekiedy nawet dosadnym 
językiem. Dzieje się to jednak bez straty dla wagi mery-
torycznej czy erudycyjności tych tekstów. Jacek Dąbała – 
co mnie interesuje najbardziej – najwięcej uwagi poświęca 
relacji między komunikacją a polityką. Jeśli ta pierwsza sfera 
ma tworzyć przekaz o jakości tej drugiej, to dlaczego jest 
z tym tak słabo? Dlaczego język polskich mediów tak nie-
doskonale „obsługuje” politykę. Dlaczego częściej zamazuje 
jej sens, niż objaśnia? Co musimy zrozumieć, by było lepiej? 
Książkę tę polecam wszystkim, którzy właśnie takie pytanie 
sobie zadają.

– Bogusław Chrabota 
Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”
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Książka Jacka Dąbały „Media ćwiczą rozum” to zbiór ese-
jów stanowiących swoisty autorski manifest obywatelskiego 
myślenia, pochwały rozumu, wiedzy oraz umiejętności opi-
sywania świata w duchu wolności, idei demokratycznych 
i głębokich interpretacji. Autor opisuje i poddaje krytycznej 
analizie polski świat mediów oraz polityki, przy czym żarli-
wie głosi pochwałę zasad profesjonalnego dziennikarstwa, 
polityki rozumianej jako służby czy wartości sztuki. Nie jest 
to jednak książka dla przekonanych. Oby sięgnęli po nią 
ci, którym poglądy Autora są obce, bo może i u Nich eseje 
te wywołają płomień refleksji.

– Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz 
Dziekan Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego, 

Uniwersytet Śląski

Książka profesora Jacka Dąbały to zbawienna, lecz i gorzka 
zarazem, pochwała rozsądku. Rzecz zatem, która bierze się 
z tego samego ducha odpowiedzialności i niepokoju, zatro-
skania i rozumności, z którego wzięła się kilkaset lat temu 
słynna i przewrotna Pochwała głupoty Erazma z Rotterdamu. 
Nie bez powodu: rozsądek napotyka zawsze kłopoty, gdy 
tymczasem głupota ma się zawsze znakomicie. Ba, wszystko 
wskazuje na to, że obecnie ma się ona najlepiej w swoich 
niepięknych, rozległych dziejach! Zyskała bowiem takie 
narzędzia promocji i mocy – i o tym mówi ta znakomita 
i niemalże encyklopedyczna opowieść – o których nie śniło 
się i śnić się nie mogło niegdysiejszym jej kapłanom i żarli-
wym wyznawcom. I dzieje się to nadto, taki ton odzywa się 
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mocno w zebranych tutaj esejach, już nie na rozdrożu, jak 
bywało w dawniejszych, kryzysowych i krytycznych, epokach 
przełomu, lecz na skraju apokalipsy. Książka nie jest jednak 
zwyczajnym i emocjonalnym wyrazem niezgody na piknik, 
który bezmyślnie urządzamy w tym miejscu, lecz z wielką 
wrażliwością intelektualną demaskuje, obnaża – szczególnie 
w sferze polityki i mediów – zgubne i złowrogie mechanizmy 
mentalne, które popychają nas w przepaść. I tym samym daje 
nam nie tyle pokrzepiające serca recepty na zło, ile instru-
menty oporu i niezbędnej czujności umysłów.

– Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko,  
filozof, Polska Akademia Nauk

„Look Up!” – takim przewrotnym i rzecz jasna kontekstowym 
tytułem pomocniczym proponuję opatrzyć najnowszy zbiór 
esejów prof. Jacka Dąbały. Autor – jak sam pisze we wstępie 
– zajął się narracjami nieoczywistymi, w tym strachem, hipo-
kryzją, poszukiwaniami, ludzką podłością czy też brakiem 
zdolności do racjonalnego myślenia tudzież postępowania. 
Zaproponowana narracja to modelowy przykład synergii racjo-
nalnego myślenia – inaczej: zdrowego rozsądku – z empiryką, 
a więc zapleczem badawczym i tym, co dostrzegło „mędrca 
szkiełko i oko”. Profesor Dąbała to wybitny polski medio-
znawca – w dobie „fake newsów”, „post-prawdy”, nachalnej 
propagandy (zwanej coraz częściej, dla niepoznaki, „marke-
tingiem idei”) jego eseje są koniecznym punktem odniesienia 
do odkodowania dzisiejszej mechaniki medialnej oraz języka 
debaty publicznej.
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Tym razem Dąbała poszerzył spektrum swoich rozważań 
– i dobrze się stało, że obok esejów sformatowanych wokół 
mediów możemy też zapoznać się z przemyśleniami Profesora 
dotyczącymi zagadnień klimatycznych, ustrojów politycznych, 
filozofii bądź sztuki. Tam właśnie znalazłem swój ulubiony 
esej – „Guide dla wyborców” – sarkastyczny, acz wyjątkowo 
trafny zbiór porad, który ma na celu „uporządkowanie ide-
ałów, które dziś przegrywają z chaosem”.
Podążajmy za Profesorem – jego brakiem zgody na perma-
nentne, wielopłaszczyznowe ogłupianie istoty rozumnej, czyli 
Homo Sapiens. Gorąco zatem rekomenduję abyśmy – tak 
jak niniejszym czyni to Profesor Dąbała – patrzyli w Górę!

– Piotr Pokrzywa 
Dyrektor Zarządzający 

Ośrodka Badań nad Przyszłością 
Collegium Civitas

Prof. Jacek Dąbała jest obserwatorem niezwykłym, bo patrzy 
na media i debatę publiczną z pewnego oddalenia, czasem 
mam wrażenie, że z bardzo daleka. Dzięki temu często widzi 
zjawiska, których my, dziennikarze, już nie zauważamy lub 
nie przywiązujemy do nich wystarczającej wagi. Lektura 
esejów Pana Profesora nie zawsze jest prosta, ale zawsze jest 
niezwykle inspirująca.

– Bartosz Węglarczyk 
Redaktor Naczelny portalu Onet.pl





Jacek Dąbała jest polskim intelektualistą, profesorem, 
medioznawcą, pisarzem, scenarzystą, audytorem jakoś ci 
mediów (Dabalamedia.com) i byłym dziennikarzem. 
Publikuje w Polsce i na świecie.  
Więcej o Autorze: https://media.uj.edu.pl/jacek-dabala
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(...) wyrasta wprost z humanistycznego etosu intelektu-
alisty, za obowiązek przyjmującego służbę prawdzie wy-
wiedzionej z ratio i tylko do tej kategorii się odwołującej.

Prof. dr hab. Robert Cieślak,  
Uniwersytet Warszawski (fragment recenzji)

(...) wszystko jest zrozumiałe, jasne, opowiedziane barwnym, niekiedy nawet 
dosadnym językiem. Dzieje się to jednak bez straty dla wagi merytorycznej, czy 
erudycyjności tych tekstów.

Bogusław Chrabota, Naczelny Redaktor „Rzeczpospolitej”

(...) zbiór esejów stanowiących swoisty autorski manifest obywatelskiego myślenia, 
pochwały rozumu, wiedzy oraz umiejętności opisywania świata w duchu wolności, 
idei demokratycznych i głębokich interpretacji.

Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan Szkoły Filmowej 
im. K. Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski

(...) zbawienna, lecz i gorzka zarazem, pochwała rozsądku. (...) I tym samym daje 
nam nie tyle pokrzepiające serca recepty na zło, ile instrumenty oporu i niezbędnej 
czujności umysłów.

Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, filozof, Polska Akademia Nauk

(...) w dobie fake newsów, post-prawdy, nachalnej propagandy (zwanej coraz 
częściej dla niepoznaki „marketingiem idei”) eseje [Jacka Dąbały] są koniecznym 
punktem odniesienia do odkodowania dzisiejszej mechaniki medialnej oraz języka 
debaty publicznej.

Piotr Pokrzywa, Dyrektor Zarządzający Ośrodka Badań nad Przyszłością, 
Collegium Civitas

Autor jest obserwatorem niezwykłym (...). Dzięki temu często widzi zjawiska, 
których my, dziennikarze, już nie zauważamy lub nie przywiązujemy do nich 
wystarczającej wagi.

Bartosz Węglarczyk, Redaktor Naczelny portalu Onet.pl
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