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Rozmyślania

Antyelitaryzm
Niemal przez całe moje dorosłe ży-

cie szukam jakichkolwiek śladów, okru-
chów wieści o normalności, o dobroci
jednego człowieka dla drugiego, o po-
mocy codziennej – w najprostszy spo-
sób, bez gadania. Ale obecnie coraz
bardziej męczy mnie lęk przy pacierzu.
Chodzi o słowa „jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”, bo coraz częściej
staje się to niemożliwością...

___________________________

Andrzej Dębkowski
____________________________Znany filozof, a obecnie polityk, profesorRyszard Legutko tak pisał kiedyś o wpływiedemokracji na kulturę, o upadku elit i powro-cie „człowieka masowego”: Antyelitaryzm

współczesnej demokracji nie powinien nas
dziwić. Gdy sięgniemy do starych tekstów tych
filozofów, którzy rozmyślali nad demokracją i
starali się propagować jej zasady, dostrzeże-
my, iż elitaryzm był im też obcy i żaden z nich
nie uważał, by wszechstronny rozwój kultu-
ralny powinien być celem polityki edukacyjnej.
Wszyscy oni – od Locke'a i Rousseau po Dewy-
ea – wypowiadali się raczej kąśliwie w wiedzy
książkowej, o wyrafinowaniu intelektualnym i
estetycznym, o arystokratyzmie kulturowym
czy o roli obyczaju.Według nich należy uczyć rzeczy pro-stych i praktycznych, dostarczać człowiekowiwyłącznie tego, co w życiu dorosłym możesam wykorzystać w działaniu dla państwalub w życiu prywatnym.Jednakże   nasze   doświadczenia są zu-pełnie inne. Polska jest być może dobrymmiejscem na obserwowanie tego zjawiska,gdyż w ciągu kilkunastu lat demokratyzacjidokonały się u nas zmiany, jakie w społe-czeństwach zachodnich przebiegały przezkilka dekad. Rewolucja demokratyczna, apoprzez to kapitalistyczna doprowadziła dotego, iż świadomość dzisiejszego Polaka jest

zagospodarowana przez dwa typy wyobra-żeń: jeden wywodzi się z kapitalistycznegomarzenia o szybkim sukcesie, bogactwie,sławie, awansie cywilizacyjnym i technolo-gicznym; drugi ma swoje źródło w demokra-tycznym pragnieniu dostosowania się doobyczaju większości. W świecie reklam,telewizji, w prasie kolorowej oraz w wieluinnych miejscach oglądamy więc mode-lowego współczesnego Polaka, u któregonowoczesny i elegancki wizerunek, koja-rzony z rynkowym sukcesem, sąsiaduje zogólnym prymitywizmem i wrażliwościąwyznaczoną   przez   przynależność   dostada. A sytuacje dotyczą – niestety – wszyst-kich grup społecznych: od prostych, szarychludzi, po elity intelektualne, artystyczne,duchowieństwo itp.

SokratesDążenie za wszelką cenę do ogromnychpieniędzy, nie licząc się z faktami rzeczywi-stości, spowodowało, że dotychczasowe„elity” nowej władzy rzuciły się na państ-wową kasę, jak głodny wilk na biednegobarana. Rozliczne afery gospodarcze i finan-sowe, w które uwikłani byli lub są przed-stawiciele poszczególnych ugrupowań par-tyjnych i koleżeńskich (z lewa i z prawa)spowodowały, że rozgrabiono ten biedny idotknięty historią kraj. Dotychczasowaprywatyzacja, to po prostu wyprzedaż nie-spotykana w żadnym innym cywilizowanymkraju. Wszelkie afery, niebotyczne pensje idochody decydentów, prezesów, dyrektorów,radnych, parlamentarzystów – przy jed-noczesnych głodowych dochodach więk-szości społeczeństwa, które na dodatek niema żadnych perspektyw na przyszłość pew-nie jemu przyjdzie spłacać wszystkie dawnedługi socjalizmu, a teraz ogromną dziurębudżetową kapitalizmu.Wszystko to jest wynikiem schamieniaspołeczeństwa nieedukowanego, społeczeń-stwa, które aby w ogóle funkcjonować musiokradać, któremu wydaje się, że teraz jestmoja kolej przy żłobie, więc inni mogą sobietrochę pogłodować.Ale coraz częściej zdarzają się afery, któ-re mają podłoże intelektualne i które wyzna-

czają obecny kierunek rozwoju gospodarcze-go, społecznego, a przede wszystkim moral-nego narodu.

Źródło: Wikipedia
Intelektualista i antyintelektualista

na rycinie Thomasa NastaWiele pisano o polskich klasach: przed-siębiorców, polityków, intelektualistów,wyrażając rozczarowanie z powodu jej ni-skiego poziomu kulturowego oraz brakuaspiracji innej niż finanse i „sława”. Dzisiaj wwielu środowiskach zaczynają funkcjonowaćopinie, że nic nie czytać, czy żyć w enklawiepewnego rodzaju schamienia, oszukiwaćpaństwo i swoich bliźnich, kraść – to „wielkachwała”.Cóż zatem należy robić, aby ustrzegać sięzachowań niegodnych, takich które – nieste-ty – zaczynają funkcjonować w naszymspołeczeństwie, jako jedynie słuszne i waż-ne? Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja!Ale kto ma to robić? Z powodu wszechobec-ności masowych wyobrażeń trudno znaleźćinstytucje, które można by obarczyć takimzadaniem. Wydaje się raczej, iż spoczywa onadzisiaj na konkretnych ludziach, a nie nainstytucjach. Zadania tego nie zrealizująszkoły, a co najwyżej pojedynczy nauczyciele;nie rodziny, ale pojedynczy rodzice; nieuczelnie, a co najwyżej pojedynczy profeso-rowie. Ale kiedy to nastąpi?... I ile jeszczezostanie zmarnowanych charakterów?... █
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