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życzą wszystkim, 

aby te Święta  

pełne były radości,  

rodzinnego ciepła  

i  

Wzajemnej życzliwości. 

Wesołych Świąt  

Fenomen polskiej 

inteligencji 
Michał Mońko 
 

   Inteligencja polska, a więc kto? 

„Człowiek, który jest inżynierem, 

prawnikiem, nauczycielem lub lekarzem, 

tym samym należy do warstwy ludzi 

wykształconych - pisze prof. Anna 

Pawełczyńska. - Przesądzają o tym kryteria 

obiektywne. Można sprawdzić dyplom 

ukończenia studiów, nominację na 

stanowisko wymagające określonych 

kwalifikacji lub uprawnienia do 

prowadzenia kancelarii adwokackiej. Jego 

umiejętności mogą być przydatne w każdym 

kraju. O bycie polskim inteligentem 

przesądza subiektywny wybór, postawa 

społeczna, gotowość do poświęcenia 

własnych interesów dla dobra innych ludzi”.  

   Wzór społeczny, elita narodu, wybrany 

zbiór ludzi musiał posiadać wyróżniające 

przymioty, które społeczność mogła uznać 

za wartościowe (fr. elite = wybór). 

Socjologia najczęściej wyróżnia elity 

moralne, intelektualne, artystyczne, 

polityczne, organizatorskie. Elita jest 

zbiorem ludzi, którzy zazwyczaj zajmują 

kluczowe pozycje w społeczeństwie. Do elit 

należą ludzie, reprezentujący politykę, 

związki zawodowe, gospodarkę, media i 

kulturę.  

   Kto dziś kształtuje procesy decyzyjne         

w nowej Polsce ? Kto reprezentuje politykę 

kraju Środka Europy ? Media. Biznes. Dwie 

potężne siły. Media rozprzestrzeniają idee, 

wartości i anty-wartości. Biznes zarabia na 

publiczności mediów, traktując tę 

publiczność jako potencjalny rynek i zbiór 

konsumentów. Ludzie władzy nowej Polski 

są wypadkową interesów mediów i biznesu. 

Natomiast społeczeństwo jest martwe, 

pozbawione mocy ustanawiania i 

kontrolowania władzy.  

   A gdzie podziała się dzisiaj inteligencja 

polska, strażniczka wszelkich cnót, elita 

narodu? Czyżby elitę zastąpiły łże- elity ? 

Inteligencja nie istnieje jako warstwa 

społeczna. Ludzie dawnej elity zostali 

rozproszeni, zniszczeni w czasach 

stalinowskich i później, po tzw. odwilży 

1956 roku.  

   "Inteligencja polska została w znacznej 

mierze zgładzona fizycznie, a po części 

rozgromiona na inne sposoby - pisze prof. 

Anna Pawełczyńska. - Presja zewnętrzna i 

rozkładająca od wewnątrz dywersja 

prowadzona pod hasłem rozmaitych 

lewicowych ideologii uniemożliwia jej 

odrodzenie. Zniszczono grupę, która długo 

stanowiła społeczną bazę pamięci 

aksjologicznej narodu. Trzeba te warstwę 

potraktować jako formacje historyczną, 

której dziejowa rola się skończyła. Naród - 

jeśli jest żywotny - wytworzy nowa bazę 

patriotyzmu i pamięci historycznej, 

powołując do tych zadań tę warstwę 

społeczną, która sprosta najlepiej 

wyzwaniom współczesności".  

   Tymczasem ludzie, którzy dziś stanowią 

elity kraju, narodu, państwa są niezdolni do 

tego, by organizować i sublimować masy. 

Elity nowej Polski pełnią wobec mas 

funkcje ideologiczne i hipnotyzerskie, a nie 

organizatorskie. Hipnotyzerzy i ideolodzy 

nie są jednak w stanie ukryć natury realnej 

rzeczywistości, w jakiej wypada ludziom 

żyć. Niemoralność znacznej części elit, 

skorumpowanie, nadmierne bogacenie się, 

układy mafijne - wszystko to pokazuje, że 

społeczeństwo polskie nadal pozbawione 

jest organizatorskiego i moralnego 

przywództwa. Lekceważona jest dobra 

praca jako droga do wyższego statusu 

materialnego, zawodowego i moralnego.  

   „W nowo utworzonych elitach obniżył się 

poziom moralny pracy - stwierdza prof. 

Anna Pawełczyńska. - W zawodach               

z powołania, darzonych dotąd zasłużonym 

szacunkiem, zmienił się etos zawodowy. 

Coraz częściej poczucie godności mierzone 

jest stanowiskiem i wynagrodzeniem, a nie 

postawą człowieka. Prawdopodobnie dla 

wielu ludzi nowej elity nie byłyby 

zrozumiałe tradycje polskiej inteligencji”.  

   W społeczeństwie dominująca pozycje 

maja tzw. wykształciuchy, czyli 

podmieniona inteligencja, a nie inteligencja 

rzeczywista. „Proces podmieniania elit był 

nadzorowany przez ludzi z desantu 

wschodniego. Inteligencję zastepowano 

agentami lub ludzmi niesamodzielnymi, 

posłusznymi lub zastraszonymi. Zdarzyć się 

mogło, że stopnie naukowe, funkcje 

profesorów wyższych uczeln i  i 

kierownictwo katedr otrzymywały osoby 

mające średnie wykształcenie ukończone          

w ZSRR lub Akademię Nauk Politycznych 

przy Komitecie Centralnym PZPR”.  

   Nowe elity, elity z nazwy, a nie z treści, 

dość szybko odcięły się od swych korzeni 

fornalskich i plebejskich, od ojców 

stalinowskich sędziów i sekretarzy. Synowie 

fornali zakładają na palce sygnety, poeci - 

synowie stalinowskich poetów, sędziów i 

sekretarzy - budują podmiejskie rezydencje i 

snują legendy o swych solidarnościowych 

czynach, o bezkrwawej rewolucji lat 

osiemdziesiątych.  

   „Pod szyldem demokracji, której jednym        

z warunków jest otwarty przepływ między 

warstwami społecznymi, ukształtowały się 

wpływowe środowiska zamknięte - pisze 

Anna Pawełczyńska. - Chronione są one 

barierami charakterystycznymi dla 

dziedzicznych grup elitarnych - takich jak 

kasta, dynastia czy feudalna elita. Zakłócają 

one świadomie krążenie elit społecznych. 

Ponadto wyraźna jest hierarchiczność tej 

zbiorowości, jak też fakt, że siłą decyzyjną 

dysponują nieliczne osoby. Pod tym 

względem istnieje podobieństwo miedzy 

elitą i mafią. Mają podobną strukturę i 

sposób działania, są sterowane niejawnie”. 

Nie chcą słyszeć o przeszłości, bronią się 

wszelkimi sposobami przed lustracją. Bo 

boją się prawdy - prawdy o łże - elitach, o 

mafiach.   ❒ 
 

__________ 

Trzy gatunki 

wykształciucha 
Paweł Paliwoda 
 

   W yk s z t a ł c i u c h y  P r o d u c e n c i  i 

Wykształciuchy Kolporterzy sprawują 

funkcję nadzorczo-egzekutorską wobec 

społeczeństwa. Wykształciuchy Nizinne 

tworzą publikę. Pojęcie obrazowanszczina 

wymyślił Aleksander Sołżenicyn. Polski 

odpowiednik tego słowa – „wykształciuch” 

– zaproponował Roman Zimand 

   W wydanej równo dwadzieścia lat temu 

słynnej książce „Umysł zamknięty” Allan 

B l o o m  t a k  o p i s yw a ł  l i d e r ó w 

k o n t r k u l t u r o w e j  r e w o l t y                              

w StanachZjednoczonych lat 60.: „Studenci 

pragnęli dla siebie roli przywódców 

rewolucji współczucia. Ale przedmiotem ich 

wielkiej wściekłości i pogardy była 

amerykańska klasa średnia (...) ci wszyscy 

prostacy, którzy w Ameryce składali się na 

większość, nie potrzebując i nie chcąc ani 

współczucia, ani przywództwa studentów”. 

Opis ten doskonale zgadza się z pojęciem, 

które ostatnio wskrzesił Ludwik Dorn.  
 

Typologia wykształciuchów  

   Wykształciuch to budulec piramidy 

ideologicznej, na szczycie której sytuują się 

quasi-intelektualiści – Wykształciuchy 

Producenci – formułujący nakazy 

ideologicznej  karności (pol i t ical 

correctness). Niższy szczebel to znaczna 

część ludzi mediów – Wykształciuchy 

Kolporterzy – propagujący te idee na skalę 

masową w uproszczonej i komunikatywnej 

f o r m i e ,  a l a r m u j ą c  z a r a z e m  o 

przekroczeniach obowiązującego idiomu 

wyznaczonego przez poziom nadrzędny. 

Podstawę piramidy stanowią osoby 

aspirujące do rangi inteligenta, które 

hołdując modzie na pogardliwy stosunek 

w o b e c  k a t o l i c yz m u  o r a z  i d e i 

konserwatywnych (i tolerancję dla 

wszystkiego, co wskażą im szczeble 

nadrzędne) podnoszą własną samoocenę. To 

W yks z t a ł c i u ch y N i z i n n e ,  s ł ab o 

zorientowane w sytuacji politycznej i 

kulturowej, ale tworzące publikę, która płaci 

za gazety i książki oraz oklaskuje programy 

telewizyjne, dzięki czemu prestiż i pieniądze 

stają się łupem wykształciuchów dwóch 

wyższych poziomów. Klasycznym tego 

przykładem jest część widzów programów 

typu „Szkło Kontaktowe” (TVN24), którzy 

dzwonią do telewizji, aby otrzymać 

nobilitującą pochwałę od prowadzących 

program. W serwilistycznym kontakcie            

z mediami Wykształciuch Nizinny rośnie. 

Tymczasem dwa górne poziomy sprawują 

funkcję nadzorczo-egzekutorską wobec 

społeczeństwa. Ustalają, kto powinien być 

ostracyzmowany, a kto lansowany               

w mediach, na uczelniach czy przy 

rozdawaniu grantów i prestiżowych nagród 

literackich.  
 

Inteligencja  

   Pojęcie „inteligencja” przywędrowało do 

nas również z Rosji. Określano tak ludzi 

różnego pochodzenia – szlachtę, 

arystokrację, naukowców, studentów – 

którzy w Rosji carskiej inicjowali ruchy 

modernizacyjne i wolnościowe. W sensie 

socjologicznym była to grupa trudno 

definiowalna właśnie z uwagi na 

heterogeniczność jej przedstawicieli i ich 

poglądów. Ludzi tych łączył etos 

nowoczesności i często poglądy 

antymonarchistyczne. Opisową frazą, którą 

można by zastąpić ówczesne określenie 

„inteligent”, jest „światły umysł”. Nie da się 

i nigdy się nie udało komunistycznym 

socjologom (z których wielu przetrwało na 

swoich stanowiskach do dzisiaj) opisać 

„inteligencji” w kategoriach doktryny 

marksistowskiej – z jej frazeologią 

klasowych in teresów,  „fałszywej 

świadomości” itp.  

   Gdy klasa ludzi światłych została albo 

wymordowana, albo zrepresjonowana i 

zepchnięta na margines społeczeństwa, 

termin „inteligent” odgrywał w ideologii 

marksistowsko-leninowskiej funkcję protezy 

zapełniającej lukę w opisie społeczeństwa 

socjalistycznego. Jego skład to klasa 

robotnicza i chłopi. Co zrobić                           

z niedobitkami przedwojennej inteligencji 

oraz ludźmi wykształconymi na potrzeby 

komunizmu? Ludzie ci stanowili kłopotliwą 

superatę.   Nazwano  ich  więc  „inteligencja  
 

Paliwoda do str. 22 


