Autor analizuje historię intelektualną Polski. Zastanawia się, co w życiu Polaków było stymulującego myśli, co sprzyjało reagowaniu na wyłaniające się problemy poprzez analizę
i chęć ich głębszego zrozumienia. Rozważa, co mogło wytworzyć nasze wysokie walory
umysłowe, ale także to, co oddziaływało przeciwnie.
Autor formułuje tezę mówiącą o tym, że część składników polskiej kultury umysłowej ogółu
społeczeństwa – widocznej zwłaszcza w debatach publicznych – nie jest kompatybilna
z cechami nowoczesnej umysłowości, w której znaczenie ma otwartość na argumenty, weryfikowanie sądów, odróżnianie faktów od opinii itp. Argumentuje, że wiele niekorzystnych cech w naszej kulturze umysłowej powstało wskutek silnego oddziaływania ideologii
romantycznej. To ona umocniła zasadę prymatu czynu nad myślą, pierwiastków irracjonalnych w ludzkiej osobowości nad racjonalnymi.
Wskazuje także na inne źródła, zwłaszcza historyczne – rolę sarmatyzmu, niskiego poziomu
kształcenia warstw szlacheckich, izolacji kulturowej warstwy włościańskiej, na rolę niektórych nurtów religijności.
W efekcie – jak pisał Cyprian K. Norwid – Polska społeczność nie wojuje myślą, brakuje jej
krytyczności w myśleniu. Norwid wygłosił także znaną frazę o Polsce jako kraju, gdzie od lat
blisko stu każda książka ukazuje się za późno, a każdy czyn za wcześnie – podejmujemy
pośpieszne działania, bez uprzedniego ich przemyślenia i zrozumienia. Poeta twierdził,
że „to jedno poprawiwszy można zbawić naród”.
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Każde społeczeństwo ma swoją historię czy biografię intelektualną. Tworzą
je zdarzenia i zjawiska, które oddziaływały stymulująco i przyczyniały się do
osiągnięcia wysokiego poziomu umysłowego członków społeczeństwa, ale i takie,
które wywoływały przeciwny skutek. Powstawały u nas pomniki myślenia, ale były
również długie okresy peryferyjności i bezsilności umysłowej wobec wyzwań, które
dotykały kraj. Peryferyjność w myśleniu oznacza nie tylko kiepskie rozumienie
otaczającego świata, ale także zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. W Polsce
było względnie dużo zjawisk, które sprawiały, że nie ceniono analizy, wartości
poznawczych, wiedzy, edukacji.
Rozdział I. Nowoczesna umysłowość, czyli co? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

Zagadnienie stylu (sposobu) myślenia ma swoją długą historię aż do momentu
wykrystalizowania się czegoś, co można nazwać jego nowoczesnym modelem.
Wieki minęły, nim ludzie zaczęli się posługiwać logicznym rozumowaniem,
dostrzegać coraz głębsze związki przyczynowo-skutkowe, posiłkować się
zobiektywizowanymi danymi, tworzyć abstrakcyjne teorie, które wyjaśniają
otaczającą rzeczywistość.
Rozdział II. Wzloty i upadki analizy w Polsce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Od dawna wielu uczonych, ale i artystów, publicystów narzekało na słabość naszej
szeroko rozumianej kultury umysłowej. Wskazywali oni na generalną niechęć do
pogłębionego myślenia, skłonność do uproszczeń i do wyciągania pośpiesznych
wniosków. Pisali także o trudnościach z logicznym myśleniem, o skłonności raczej
do kierowania się odruchami niż refleksją, o niezdolności do analizy problemów
w szerszej skali. Jeszcze inni uważali, że myślenie służy w Polsce pocieszaniu się,
a nie wyciąganiu realnych wniosków, budowaniu zobiektywizowanej wiedzy.
Najradykalniejszy był Cyprian K. Norwid, który swojego czasu uznał Polaków za
społeczność, która nie wojuje myślą i nie ma „żadnej wiary w siłę myśli”.

31
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Istnieje wiele prób wyjaśnienia, dlaczego doszło u nas do zaniedbania kultury
analizy (myślenia). Wskazywano na warunki, w których funkcjonowało nasze
społeczeństwo i elity w przeszłości, a także klimat, który uformował się w nim
(postawy, dążenia, wartości). Długo kształtowała się dość antyintelektualna kultura
w warstwie szlacheckiej. Bardzo długo trwało poddaństwo chłopstwa, które
oznaczało odcięcie od edukacji i nowoczesnych kategorii myślenia. Wolno rozwijały
się miasta, które zwykle są główną areną rozwoju nowoczesnej umysłowości.
Rozdział IV. Umysłowość polskiej inteligencji – kłopoty z profesjonalizacją .  .  .

131

Umysłowość naszej inteligencji kształtowała się inaczej niż na Zachodzie. Dobrze
to wyraził Henryk Domański, który stwierdził, że w XIX wieku inteligencja
była w swoistym korkociągu między chęcią odgrywania różnych amatorskich ról
społecznych (pragnienie utraconej sielskości dawnego życia szlacheckich przodków)
a byciem profesjonalistą w znaczeniu zawodowym1. Tym samym inteligencja nie
przeszła procesu uczenia się w kierunku kształtowania umysłowości analitycznej,
precyzji i krytyczności myślenia. Był to skutek tego, że wśród Polaków długo
dominowało wykształcenie ogólne, a nie zawodowe (w tym techniczne). Obecnie
wciąż ten problem występuje.
Rozdział V. Romantyczny intelekt. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Romantyzm wpłynął na polską umysłowość. Stał się swoistym filtrem, przez który
odbierane są różne treści. Ukształtował się „prymat spontanicznego myślenia nad
wymogami racjonalności, apoteoza woli i pogarda dla ograniczeń, wiara w moc
sprawczą cudownych wydarzeń...2”. Zubożył i tak niewysoki potencjał do trzeźwej
analizy. Sprzyjał bowiem skłonności do irracjonalnych sposobów reagowania
i rozumowania. Zamiast analizy romantycy podsuwali wiarę w ponadświatowe
siły, boskie interwencje, wręcz fatalizm. Operowali kategoriami metafizycznymi,
mesjanistycznymi. Romantyzm oddalał nas od modelu zachodniej umysłowości.
Romantyczny intelekt pyta o znaczenie tego, co się stało (significance), tymczasem
nowoczesny intelekt pyta o przyczyny. Skutki widoczne są do dzisiaj. Cierpimy
na ograniczoną zdolność do drobiazgowej analizy, tworzenia strategii i ich
sumiennego realizowania, oceniania rezultatów.

1
2

A. Domański, Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 233.
Ibidem.
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Rozdział VI. Pozytywizm i oświecenie. „Kształtować zaniedbany rozum” .  .  .  .  .
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W okresie pozytywizmu i oświecenia podjęto próbę przeformatowania
(modernizowania) pewnych elementów w polskiej umysłowości. Rzecznicy tych
prądów okazywali niemal przerażenie dotychczasowym stanem myślowym Polaków.
W pierwszym okresie winą obciążano głównie romantyzm, a w drugim kulturę
staropolską (sarmacką). B. Prus wzywał, aby „kształtować zaniedbany rozum”,
niepokojono się brakiem należytego zrozumienia „doniosłości wiedzy i jej roli
w walce o byt....”, a także skłonnością do ignorowania „liczb, obliczeń, ścisłości”
w myśleniu. Wielu uczonych uważało z kolei, że idee oświeceniowe, pomimo że
wywołały ożywienie umysłowe, to jednak nie przyjęły się zbyt głęboko w szerokim
społeczeństwie.
Rozdział VII. „Myślenie zastępowano patosem słów”, czyli staropolską
ścieżką w ziemiański styl życia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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W XVI wieku widoczne stają się pierwsze oznaki wskazujące na to, że rozwój
umysłowości w Polsce nie nadąża za zachodnimi wzorcami. Rozchodziły się drogi
kultury dworskiej i kultury intelektualnej. Nie znajdowano zrozumienia dla nauk
przyrodniczych. Górę brała sarmacka mentalność. W miarę lat zacieśniał się
horyzont umysłowy znacznej części szlachty. Żywiła ona pogląd, że umiłowanie
nauk jest niegodne szlachcica. Uwagę przyciągały co najwyżej ciekawostki, nowinki
myślowe z Zachodu. Masy szlacheckie uznawały, że teologia wyjaśnia wszystko
w otoczeniu człowieka. Wzmacniało to ducha dogmatyzmu. Reformowanie oświaty
podjęto późno i ze zmiennym szczęściem. Mecenat naukowy był bardzo słaby.
Rozdział VIII. Między edukacją a katastrofą. Myślenie analityczne
na bocznym torze. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
W naszej historii obywatele mieli dla znaczenia edukacji tyleż uznania, co
i okazywali jej obojętność, a przede wszystkim niezrozumienie. Od czasów
staropolskich w szkołach kładziono nacisk głównie na wychowanie, a nie
kształcenie (nauczanie), preferowano „dobre nałogi”, a nie „umiejętności
intelektualne”. W okresie staropolskim szkół było mało, dominowały szkoły
jezuickie wpajające scholastyczne myślenie (wyjaśnianie świata w kategoriach
teologicznych). Nie stymulowały one rozwoju umysłowego w dziedzinach
świeckich, a przede wszystkim w zakresie krytycznej analizy. Młodzieży nie wpajano
skłonności do poznawania realnych problemów, które dotykały kraj i świat.
W czasach nowszych porażką był słaby dostęp do szkół. Jeszcze przed II wojną
światową około 20 procent dzieci nie miało do nich dostępu. Obecnie kuleje
samodzielność myślenia i zdolność do innowacyjności.

233
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Po 1990 r. wielu uczonych i komentatorów wskazywało, że w Polsce zdolność
do krytycznej analizy pozostawała w tyle za tempem zmian, przez które
przechodziła Polska. Politycy podejmowali istotne decyzje bez opierania się
na zobiektywizowanej wiedzy i deliberacji. Stronili od strategicznych dywagacji.
Media ulegały stopniowej tabloidyzacji. Debaty publiczne przynosiły często
uproszczony obraz świata, wiarę w proste czynniki, które miały być lekarstwem
na skomplikowane problemy. Instytucje państwa nie były w stanie wytwarzać
strategicznej wiedzy i analiz, które mogłyby optymalnie usytuować państwo
w warunkach globalnej współzależności i rywalizacji. Edukacja ma wciąż kłopoty
z wytwarzaniem u młodzieży zdolności do krytycznego myślenia.
Bibliografia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Wstęp.
„Wojowanie” myślą

Książka pomyślana została jako analiza wybranych zjawisk, które można zaliczyć
do historii intelektualnej Polski. Zastanawiam się, co w życiu Polaków mogło być
stymulującego umysłowo, co sprzyjało, że reagowaliśmy na wyłaniające się problemy
poprzez analizę i chęć ich głębszego zrozumienia. Rozważam to, co mogło wytworzyć nasze wysokie walory umysłowe, ale także to, co mogło oddziaływać przeciwnie. Zastrzegam jednak, że nie piszę o tym, jakie doktryny filozoficzne tworzyli nasi
myśliciele i jak miały się one do zachodnich. Interesują mnie raczej sposoby myślenia i rozumowania widoczne w szerszym społeczeństwie.
Nie chodzi tu o to, czy polski umysł został zniewolony przez system komunistyczny. Chodzi raczej o głębsze czynniki historyczne, które kształtowały tradycję
intelektu rozumianą za historykiem Jacques’em Barzun’em (1907–2012) jako dążenie
do tworzenia pewnego porządku myślowego, logiki, klarowności w porozumiewaniu się, a także jako dążenie do pogłębiania wiedzy, standardów debatowania i analizowania itp.3. Celem jest tu do pewnego stopnia dostrzeżenie, na ile kształtowała
się u nas nowoczesna forma myśli (modern thought) przejawiająca się w zdolności do
wyrażania myśli w formie abstrakcji, mniej uzależnionej od kontekstu, świadomej
alternatywnych systemów konstruowania opinii4.
W książce pozostaję blisko tezy mówiącej o tym, że część składników polskiej
kultury umysłowej ogółu społeczeństwa – widocznej zwłaszcza w debatach publicznych – nie jest kompatybilna z cechami nowoczesnej umysłowości, w której znaczenie ma otwartość na argumenty, skłonność do weryfikowania swoich sądów,
aktualizowania wiedzy, odróżniania zobiektywizowanych danych od subiektywnych opinii itp. Szczególnie w życiu publicznym widoczny jest deficyt racjonalnej

3
4

J. Barzun, The House of Intellect, Harper&Brothers Publishers, New York 1959, s. 26.
P. Burke, The History and Social Theory, Cornell University Press, New York 1992, s. 94.
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analizy czy poprzedzania podejmowanych działań racjonalną analizą5. Widoczne są
także problemy z:
§§ posługiwaniem się abstrakcyjnymi pojęciami i kategoriami, które są dopasowywane do tego, co chcemy poznać i analizować,
§§ wychwytywaniem głębszych związków przyczynowo-skutkowych w analizowanych zjawiskach, w uogólnianiu danych, które wytwarzamy,
§§ przechodzeniem od abstrakcji do konkretu i odwrotnie6,
§§ obiektywizowaniem wiedzy pochodzącej z analizy (pokonywanie subiektywności ludzkiej wiedzy),
§§ weryfikowaniem założeń, na podstawie których dokonuje się analizy i formułuje stanowiska teoretyczne,
§§ konfrontowaniem różnych źródeł wiedzy.
W książce argumentuję, że wiele niekorzystnych cech w naszej kulturze umysłowej powstało na skutek silnego oddziaływania ideologii romantycznej. To ona
umocniła zasadę prymatu czynu nad myślą, prymatu pierwiastków irracjonalnych
w ludzkiej osobowości nad racjonalnymi. Romantyzm, pogardzając rozumem i rozkołysując emocje sprawił, że – jak pisał jeden z komentatorów – polski „umysł znów
się cofnął do wieku dziecinnego”.
Romantycy oddalali Polaków swojego czasu od zachodniej umysłowości. Inaczej
formułowali zagadnienia warte rozpatrywania. Pytali o znaczenie tego, co się stało
(significance), tymczasem nowoczesny intelekt pyta o przyczyny (polega na łańcuchach przyczynowo-skutkowych). Posługiwali się kalką myślową, która nie pozwalała im na głębsze zrozumienie losów kraju.
Romantycy sądzili, że Polacy muszą być „wiedzeni wichrem wielkich dążeń
i boskich nadziei”. W innym wypadku ulegną naciskowi trywialnej rzeczywistości7.
Dla Mickiewicza rozum nie przedstawiał specjalnej atrakcji8. Światem miały rządzić uczucia, serce, dążenie do przekraczania cech czy ograniczeń typowo ludzkich.
W konsekwencji musiało to oznaczać porzucenie myślenia krytycznego na rzecz
myślenia mitologicznego.

5 Zobiektywizowana analiza – analiza odwołująca się do danych empirycznych czerpanych z różnych
źródeł.
6 Zastosowane tu kategorie pochodzą częściowo z: M. Marody, Technologie intelektu, PWN, Warszawa
1987, s. 154–155.
7 M. M. Gardner, Poland: a Study in National Idealism, 1915, s. 57.
8 Cyt. za: B. Suchodolski, Refleksje, „Kultura i Wychowanie” 1935, z. 4 (11), s. 177.
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Franciszek Krupiński (1836–1898), filozof i publicysta, członek zgromadzenia ojców pijarów, pisał, że romantyzm przyczynił się do obniżenia poziomu nauki
(natomiast sprzyjał rozkwitowi poezji9). Polacy byli zachęcani do czynów nierozważnych, bez przemyślenia. Zasadą romantyków było bowiem, aby uczuciem „łamać to,
czego rozum nie mógł złamać”. Romantycy pozostawili później Polaków „w zwątpieniu i bez przewodnika na dalszy żywot, który przecież z uczuciem nie zgasnął
i wlec go musieli wcale nieromantycznie. Na owoce tego wybujałego uczucia trzeba
było poczekać pół wieku, ażeby się przekonać, że czego rozum nie złamie, temu
młodzieńcze uczucie nie pomoże”.
Wskazuję także na inne źródła. Tkwią one w kulturze naszego sarmatyzmu,
w niskim poziomie kształcenia warstw szlacheckich począwszy od XVI wieku, izolacji
kulturowej warstwy włościańskiej. Długo ignorowano rozwój wiedzy pochodzącej
z nauk przyrodniczych. Znaczenie miały także niektóre nurty religijności; te, które
opierały się na swoistym fideizmie, na magicznym obrazie świata. Jest także wiele
źródeł socjologicznych, które sprawiły, że życie umysłowe nie rozwijało się w pożądanym tempie. Wskazuję na słabe „skomunikowanie” warstw polskiego społeczeństwa. Wynikało to ze znacznych dystansów społecznych widocznych między nimi,
w tym z dużego rozproszenia ośrodków ich życia. Rozwój miast był dość ograniczony, co miało fundamentalny wpływ na postęp.
W efekcie – jak pisał Cyprian K. Norwid – Polacy stali się społecznością, która
nie wojuje myślą, której brakuje krytyczności w myśleniu. Norwid wygłosił także
znaną frazę o Polsce jako kraju, gdzie od lat blisko stu każda książka ukazuje się za
późno, a każdy czyn za wcześnie – podejmujemy pośpieszne działania, bez uprzedniego ich przemyślenia i zrozumienia. Poeta twierdził, że „to jedno poprawiwszy
można zbawić naród”10.
Jeden z komentatorów napisał, że w Polsce brakuje „gruczoła intelektualnego”,
który umożliwia bardziej kompleksowe spojrzenie na problemy. Analizy Polaków
wyczerpują się często w rozpatrywaniu wątków pobocznych, a w zasadzie w „plotkach,
ciekawostkach, gierkach”, które traktują jak swoisty gatunek rozrywek umysłowych.
Dlatego Polacy zazwyczaj nie wytwarzali doktryn społeczno-gospodarczych, tłumaczących rzeczywistość w spójny sposób, i wewnętrznie logicznych, które wychodziłyby poza wyjaśnianie doraźnych interesów poszczególnych grup11.
9
10
11

F. Krupiński, Romantyzm i jego skutki, „Ateneum” 1876, nr 22–24.
C. K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 9, PIW, Warszawa 1971, s. 274.
J. E. Skiwski, Chory optymizm i zdrowy pesymizm, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 50.
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Ludwik Krzywicki pisał o zamiłowaniu w Polsce raczej do intelektualnych ciekawostek, wyrwanych z kontekstu paradoksów myślowych, a nie pogłębionych analiz.
„A jeśli zabłąka się coś poważniejszego, to pędzi również żywot chwilowy”12. Wielu
komentatorów wskazywało, że brakuje u nas zdolności do spojrzenia na zjawiska
w szerokim kontekście, dostrzegania ich złożoności, uwarunkowań, nadawania im
głębszych znaczeń (wartościowań). Julian Ochorowicz (1850–1917), psycholog
i filozof, pisał o krótkim horyzoncie myślowym Polaków: „myślimy tylko o rzeczach
najbliższych, zyskach bezpośrednich”. Natomiast brakuje nam chęci do analizowania
szerszych wyzwań i zrozumienia relacji między bezpośrednimi korzyściami a wymogami, które trzeba spełnić, aby zapewnić sobie długoterminowe powodzenie. Mamy
umysły bardzo lotne, rzutkie, ale jednocześnie niezbyt ścisłe.
Stanisław Brzozowski (1878–1911), filozof, pisarz, krytyk, pisał, że myślenie
u nas nie służy dojściu do ustalenia wiernego stanu rzeczywistości. Społeczeństwo
chce, aby mówić mu „same miękkie, pocieszające rzeczy”, często w tym celu, aby
ludzie mogli zapomnieć o trudnościach w radzeniu sobie z narodowymi sprawami
i porażkami itp.13. „... myśl polska pozawieszane ma u rąk i nóg” ciężary. Polska myśl
odseparowała się od współczesności. Symbolem myślenia stała się towarzyskość.
Zauważano także kłopoty Polaków w zrozumieniu rzeczywistości społecznej takiej,
jaka ona jest14. Wytworzyliśmy w sobie skłonność do interpretowania i wyjaśniania
położenia kraju za pomocą wymyślnych legend, a także – gdy trzeba – w kategoriach
niezasłużonych cierpień15. Zamiast trzeźwej analizy wolimy poddawać się rządcom
dusz, wizjonerom, samozwańczym przywódcom. Oczekujemy, że ktoś wskaże nam
sens zjawisk, w których uczestniczymy.
Stanisław Olejnik (1920–2014), teolog, wskazuje, że „wartość myślenia” w Polsce
zarówno przeciętnych, jak i wykształconych obywateli obniża to, iż jest ono wyraźnie
praktyczne i pozostaje dalekie od abstrakcyjnego, od spekulacji i nawet skromnych
dociekań badawczych. Józef Gołuchowski (1797–1858), filozof romantyczny, twierdził, że nie przyjęła się u nas abstrakcyjna umysłowość. Abstrakcję uznawano u nas

L. Krzywicki, Nasze potrzeby naukowe, Księgarnia Naukowa, Warszawa 1903, s. 5.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, Lwów 1909, s. 57.
14 A. Podgórecki, Społeczeństwo polskie, tłum. Z. Pucek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Rzeszów 1995, s. 118.
15 Ibidem, s. 116–17.
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za coś, co jest nadmiernie „zlodowaciałe”. W Polsce, chcąc upowszechniać głębsze
myśli, należy najpierw „wdzierać się wszelkimi sposobami do serca”16.
Aleksander Świętochowski (1849–1938), krytyk kultury i komentator, pisał:
„Wyobraźnia stanowi główny organ naszej duszy, który nieraz zastępuje inne: ona
jest naszym pogotowiem ratunkowym we wszystkich potrzebach umysłu”. Jeszcze
lepiej wyraził to Julian Kaliszewski (1845–1909), krytyk i publicysta, który napisał: „Marzenie starczy nam za rozumowanie, a fantomy wyobraźni za rezultaty ścisłego rozumu”17.
W konsekwencji dochodzi u nas do znacznego upraszczania złożoności rzeczywistości, formułowania zbyt łatwych syntez; odbywa się „wyprowadzanie wniosków z zaskakująco uproszczonych indukcji, uogólnienie nielicznych danych, niekiedy w sposób
oczywisty niepewnych”18. Odpowiedzi na trudne pytania i sytuacje szukamy raczej
w różnych formach humoru (satyry), ponieważ cechuje nas beztroska poznawcza.
Społeczeństwo nie dostrzega zalet analizy. Nie oczekujemy, że może ona pomóc
nam w budowaniu mądrych, realistycznych projektów działania oraz w podejmowaniu
roztropnych decyzji. Dlatego Polaków często zaskakują wydarzenia, nawet te łatwo
dające się przewidzieć: „za mało kierujemy się rozumem, a za wiele liczymy na przypadek i pomyślny los. Dopiero niepowodzenia i szkody potrafią nas czegoś nauczyć”19.
Niektóre badania pokazują, że wśród wielu Polaków widoczna jest tendencja do
dogmatyzmu poznawczego. Wykazują skłonność do poszukiwania „jedynej przyczyny
wszystkiego”. Trudno im pogodzić się z faktem, że analizowane zjawisko społeczne
czy gospodarcze może mieć wiele przyczyn, które wymagają rozważenia i uszeregowania pod względem znaczenia.
Czasami nie jest mile widziana dyskusja oparta na zobiektywizowanych danych
i próba nieskrępowanej wymiany zdań. Niektórzy mają skłonność do ograniczania różnorodności poglądów. A gdy to już wystąpi, powoduje u części tak zwany
dysonans poznawczy. Kontakt z nowymi poglądami, informacjami czy postawami
wywołuje u nich poczucie frustracji, przykre napięcia psychiczne i lęki20. Dochodzi do zakłóceń we wzajemnej komunikacji. Zachowanie dobrych relacji oznacza
J. Gołuchowski, Dumania nad najwyższymi zagadnieniami człowieka, t. 1, nakładem J. Zawadzkiego,
Wilno 1861, s. XXXII.
17 J. Kaliszewski, Moi kochani rodacy. Ziomkom swoim w XXV rocznicę swojego pisarskiego zawodu,
Warszawa 1887, s. 55.
18 J. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek
1998, s. 147.
19 Ibidem, s. 152.
20 J. Hryniewicz, Budowanie potencjału partnerskiego, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2007, nr 3.
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konieczność ograniczenia form komunikacji do wąskiego zasobu neutralnych słów,
które nie budzą negatywnych skojarzeń. W konsekwencji organizacje tracą cechy
organizacji uczących się. Nie wytwarzają nowych, efektywniejszych metod realizacji swoich celów.

*
Uzasadnienie dla stawianych w książce tez znajduję w danych historycznych.
Powołuję się na różnego typu obserwacje i przekazy uczonych, artystów, komentatorów. Dostrzegają oni często u nas deficyt wysiłków myśli, niedostatek systematyczności w analizie, mało ciekawości i dążeń poznawczych. Wyrażali obawy, że w różnych
okresach nasze myślenie stawało się peryferyjne, niezdolne do pełnego zrozumienia
kluczowych cech otoczenia, w którym żyli nasi przodkowie, co zrodziło tyle dramatów.
Ponadto wskazuję na cechy realiów społeczno-ekonomicznych, w których rozwijała się polska umysłowość. Nie sprzyjały one często formowaniu warunków do
wytworzenia pogłębionej umysłowości, w ramach której możliwe byłoby pewne
wykorzystanie potencjału intelektu obywateli.
Przyjmuję tu uwagę poczynioną kiedyś przez Stanisława Bieńkowskiego. Wskazywał on, że intelekt może zarówno służyć rozwojowi, scalaniu społeczeństwa, jak
i działać w kierunku przeciwnym, czyli w „kierunku rozluźniania jego spoistości
[społeczeństwa – AZ] i prowadzenia go do upadku”21. Wszystko zależy od sposobu
wykorzystania tego potencjału. Wiele zależy od tego, na ile życie społeczne jest
przesiąknięte intelektem, czyli skłonnością do analizy; ile jest w zbiorowości zmysłu intelektualnego.
Rodzi się pytanie, czy dziś również nasze myślenie i analiza mają kluczowe wady
i pozostają niedostosowane do głębszego zrozumienia złożoności obecnych czasów.
Gdyby tak było, konsekwencje mogą być niszczące w dłuższym okresie. Jacek Kochanowicz (1946–2014), wybitny historyk, twierdził, że peryferyjność myślenia oznacza
niezdolność wpisania się w główny – znany z Zachodu – nurt percepcji (rozumienia)
problemów i otaczających realiów22. Oznacza to także bycie „obok głównego nurtu
rozwojowego”, a więc groźbę głębszego zapóźnienia gospodarczego w warunkach,
w których siła umysłu przesądza o pozycji ekonomicznej na świecie.
21
22

S. Bieńkowski, Człowiek społeczny, Gebethner i Wolff, Kraków 1946, s. 153.
J. Kochanowicz, Fundamenty rozwoju, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2008, nr 3.
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*
Książka ma w zamierzeniu charakter interdyscyplinarny. Odwołuję się do gałęzi
wiedzy znanej jako historia kulturowa23, w tym intelektualna, analizująca kształtowanie się sposobów obejmowania myślą tego, co dzieje się w otoczeniu człowieka.
Blisko jestem socjologii historycznej, a także politologii24. Łączę analizę faktów społecznych i ekonomicznych, które uważam za istotne dla scharakteryzowania umysłowości, w tym sposób funkcjonowania edukacji, gospodarki, niektórych instytucji
publicznych, rozwiązań ustrojowych. Dostrzegam znaczenie procesów kształtowania się mentalności i stylów życia, podejścia do życia zbiorowego (np. polityki,
aktywności społecznej, podmiotowości). Odwołuję się także do wybranych koncepcji socjologicznych polskiego społeczeństwa, które wyjaśniają źródła pewnych
cech polskiej umysłowości. Stąd przytaczam tezy Stefana Nowaka dotyczące próżni
społecznej, tezy Adama Podgóreckiego o specyficznych cechach relacji społecznych
oraz innych socjologów.
Problemem jest to, że kultura umysłowa w Polsce nie była przedmiotem systematycznych badań. Zajmowali się nią dość wyrywkowo niektórzy historycy
(np. A. Wyczański, J. Tazbir), socjologowie (np. J. Chałasiński, J. Hryniewicz,
F. Znaniecki, S. Czarnowski). W różnego typu przekazach można znaleźć wiele
mniej lub bardziej pogłębionych analiz, w tym czasami dość doraźnych ocen, które
można potraktować przynajmniej jako składowe pewnych hipotez dotyczących kultury umysłowej w Polsce. Ich autorami byli nie tylko zawodowi uczeni i analitycy,
ale także artyści lub politycy. Poniżej przytaczam i analizuję te oceny, uznając, że
odzwierciedlają one tendencje widoczne w kulturze umysłowej. Niektóre mogą być
przerysowane albo odnoszą się szczególnie do czasu, w którym zostały wyrażone.
Zakładam jednak, że cechy umysłowości są względnie trwałym czynnikiem kultury,
który ulega łatwej reprodukcji.

23 P. Burke, Histeria kulturowa. Wprowadzenie, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. P. Burke wskazuje, że przedmiotem zainteresowania historii kulturowej jest sfera
symboliczna i jej interpretacja.
24 Zob. A. Kolasa, Socjologia historyczna — problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego, „Historyka”
1996, t. XXVI; The Oxford Handbook of Analytical Sociology, red. P. Hedstrom, P. Bearman, Oxford University Press, Oxford 2009.
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Nowoczesna umysłowość, czyli co?

Poniżej przedstawiam kilka pojęć, które wprowadzą nas w zagadnienie kultury
umysłowej (analitycznej). Związanych jest z nią wiele pojęć, które same w sobie stanowią rozległe zagadnienia: styl myślenia, styl (sposób) poznawania, systemy myślenia,
kultura intelektualna, kapitał intelektualny. Zbliżone terminy to także racjonalność,
efektywność myślenia, rozumowanie, wyciąganie wniosków.
Zacznę od pojęcia: nowoczesna umysłowość czy nowoczesny styl myślenia.
Zakładam bowiem, że zdolność i skłonność do analizy jest właśnie cechą szczególną
nowoczesnej umysłowości. Współcześnie oznacza ona m.in.:
§§ zdolność do posługiwania się abstrakcyjnymi pojęciami i kategoriami, które
są dopasowywane do tego, co chcemy poznać i analizować,
§§ orientację na wychwytywanie głębszych związków przyczynowo-skutkowych,
§§ zdolność do uogólniania danych, które obserwujemy,
§§ przechodzenie od abstrakcji do konkretu i odwrotnie25,
§§ obiektywizowanie wiedzy pochodzącej z analizy (pokonywanie subiektywności
ludzkiej wiedzy),
§§ stałe weryfikowanie założeń, na podstawie których dokonuje się analizy,
§§ konfrontowanie różnych źródeł wiedzy.
Umysłowość ma swoją historię. Niektórzy próbowali ją opisywać, jak Auguste
Comte, który wymieniał trzy stadia rozwoju ludzkiej umysłowości: teologiczne,
metafizyczne i pozytywistyczne. Dopiero w tym ostatnim ludzie są w stanie w pełni
wykorzystywać władze umysłu i na ich podstawie tworzyć lepszy porządek społeczny.
To w tym okresie ludzie potrafią analizować otoczenie, opierając się na rozumowaniu i na obiektywnych danych. Oznaczało to rosnącą zdolność do budowania
25 M. Marody, Technologie intelektu, PWN, Warszawa 1987, s. 154–155 (z tego źródła pochodzą pierwsze cztery cechy nowoczesnej umysłowości).
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systemów nauk empirycznych i wykorzystywania ich ustaleń w praktycznym życiu
(materialnym)26. W okresie pozytywistycznym ludzki umysł staje się samodzielny
(wychodzi z okresu „niemowlęctwa”), zdolny jest do rzetelnej obserwacji, „która
jest jedyną możliwą podstawą wiedzy naprawdę dostępnej, mądrze przystosowanej
do realnych potrzeb”27. Człowiek odrzuca mętne spekulacje w dziedzinach, w których nie uzyska pewnego poznania, natomiast rozumuje w tych, gdzie możliwa
jest systematyczna ocena „tego, co jest”. Zdobywa zdolność do podporządkowania
wyobraźni przez obserwację, do analizy faktów, odnajdywania relacji między nimi
i budowania całościowych systemów wyjaśniających (różnorodność rzeczy spotykaną w realnym świecie).
Kultura umysłowa niewątpliwie kształtowała się w czasie, rozwijała się od
okresu, kiedy ludzie posługiwali się tylko najprostszymi słowami i formami językowymi (pomijam tu okres przedpiśmienny) po czas, gdy narzędziem myślenia stały
się najbardziej zaawansowane kategorie pojęciowe i abstrakcje (teorie). Część uczonych wytworzyła dystynkcje między umysłowością społeczności ludzi pierwotnych
(chodzi o ludzi żyjących w odległym czasie) a nowożytnych społeczeństw. Lucien
Lévy-Bruhl, francuski antropolog, wskazywał na odmienność sposobów myślenia
obu grup, ale nie wiązał tego z jakąś formą wyższości jednej nad drugą (biologicznie, w tym mózgowo, nie różnią się one). Wskazywał, że ci pierwsi nie myślą gorzej,
ale inaczej. Ludzie odlegli w czasie postrzegali świat jako przeniknięty tajemniczymi
(magicznymi) siłami, które oddziaływały w sposób decydujący na zdarzenia w otoczeniu człowieka. To one przesądzały o występowaniu danych zjawisk i je tłumaczyły.
Ludzie pierwotni postrzegali rzeczywistość jako obdarzoną „jakościami mistycznymi
i tajemnymi właściwościami, niedostrzegalnymi dla zmysłów”. Ponadto w umysłowości tych ludzi nie wytworzyło się pojęcie ich odrębności wobec natury. Natura
nie była dla nich zespołem „obiektywnych” przedmiotów, w tym samych ludzi, ale
sumą niewidzialnych, tajemniczych sił, których przedmioty są tylko manifestacją.
Wytworzyło to i zakorzeniło innego typu „przedstawienia zbiorowe”, czyli wyobrażenia o otaczającym świecie28.
Lévy-Bruhl pisał, że umysłowość ludzi pierwotnych pozostawała na etapie prelogicznym i mistycznym. Ich wyobrażenia zbiorowe były obojętne na logiczną zasadę
niesprzeczności (dana rzecz nie może być tym, czym jest i jednocześnie czymś innym).
26
27
28

B. Skarga, Auguste Comte, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, De Agostini Polska, Warszawa 2003, s. 32.
R. A. Segal, Jung and Levy-Bruhl, “Journal of Analytical Psychology” 2007, No. 52.
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Ponadto „konstrukcja” umysłowości tych ludzi sprawiała, że swoich sądów i ocen
nie tworzyli na podstawie danych pochodzących z doświadczenia i obserwacji29.
Nie konfrontowali ich. Syntetyzowali pewne dane, ale nie na podstawie obserwacji.
Co więcej, nie byli skłonni, aby wyjaśniać zjawiska, z którymi mieli do czynienia,
w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Koncentrowali się na jakościowych, a nie
ilościowych aspektach rzeczywistości (zjawisk).
Carl Gustaw Jung, szwajcarski psycholog i psychiatra, również dostrzegał podstawy, aby wyodrębnić powyższe dwa sposoby myślenia. Inaczej jednak uzasadniał
fakt ich występowania. Lévy-Bruhl uważał, że wynika to z czynników socjologicznych
(realiów życia człowieka i relacji z innymi), a Jung – z występowania nieuświadomionych mechanizmów kształtujących się w człowieku w toku ewolucji, z archaicznych pozostałości.
Ludzie pierwotni w wyjaśnianiu zjawisk przyjmowali inne założenia niż ludzie
współcześni. Jung – tak, jak Lévy-Bruhl – twierdzi, że znajdowali się oni w prelogicznym stadium rozwoju umysłowości. Cechował ich brak silnej umiejętności do
analizy pojęciowej (umysłowej). Nie polegali na wyjaśnieniach opartych na zasadzie
przyczynowości, nie uznawali, że zjawiska dziejące się na świecie miały naturalne
przyczyny. Wszystko było dla nich przypadkiem, wywoływanym przez oddziaływanie
magicznych sił. Doświadczali szczególnych trudności w wyjaśnianiu zjawisk rzadkich. Odbierali je jako znaki dalszych zdarzeń, np. wojny, kataklizmu itp. „Naturalna przyczyna jest dla niego [człowieka pierwotnego – A. Z.] zaledwie pozorem,
nie warta wspomnienia”30.
Jung podkreśla, że człowiek pierwotny, jeśli już rozumował w kategoriach przyczynowych, to była to przyczynowość psychiczna. Oznacza to, że rozpoznawał on
relacje przyczynowe, ale między swoimi doznaniami czy spostrzeżeniami. Polegał
na grze skojarzeń między nimi, np. dostrzegał, że mroczny sen starszej kobiety poprzedził gwałtowną burzę z wyładowaniami atmosferycznymi, które doprowadziły do
powstania szkód w otoczeniu. Oznaczało to dla niego przyczynowość. Dostrzegał
relacje przyczynowe między zabiciem krokodyla i śmiercią starszej kobiety w swojej
społeczności. Rzecz w tym, że człowiek pierwotny nie rozróżniał przyczynowości
występującej w świecie zewnętrznym od przyczynowości, którą wytworzył w wyniku
skojarzenia faktów związanych z ludzkimi doznaniami.
29 E. Tarkowska, Przedmowa do wydania polskiego, w: L. Levy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 20.
30 C. G. Jung, Modern Man in Search of a Soul, Harcourt Inc., New York (pierwsze wydanie w 1933),
s. 132.
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Jung uważał, że o ile człowiek współczesny nie ma problemu ze zrozumieniem,
że ludzie umierają z przyczyn naturalnych (chorób, starości, wypadków), o tyle
ludziom pierwotnym nie wystarczało wyjaśnienie odwołujące się do praw (prawidłowości). Mieli skłonność do wskazywania, że przecież niektórzy ludzie wychodzą
cało z wypadków, niektórzy odzyskują zdrowie po chorobie, która ich dotknęła. Za
ostateczny stan rzecz odpowiadały dla nich siły magiczne. Racjonalne wyjaśnienie
odwołujące się do praw natury, do koincydencji czy przypadku nie wystarczało im
do zrozumienia, jak to się dzieje, że ludzie umierają.
Niezależnie od sporów teoretycznych, wydaje się, że można uznać, iż ludzkie
myślenie rozwijało się w czasie. Rosła zdolność do abstrakcji. W dawnych czasach
ludzie, chcąc zrozumieć coś bardziej ogólnego (abstrakcyjnego), polegali w znacznej
mierze na przykładach (argumentowali na podstawie tego, co im ktoś powiedział
albo co sami zobaczyli)31. Dostrzegano tylko powierzchowne związki przyczynowe
(skojarzenia). Natomiast długo brakowało umiejętności uogólniania, separowania
określonych cech z przedmiotów. Sytuacja poprawiała się wraz z tym, jak realia społeczne komplikowały się i stawiały coraz wyższe wymagania dla umysłu. Szczególne
znaczenie miały zmiany w trzech sferach:
§§ pracy – im praca, którą ludzie wykonywali, stawała się bardziej złożona, tym
człowiek lepiej doskonalił sposób myślenia, ponieważ musiał kreować coraz bardziej złożone i wymagające rozwiązania,
§§ techniki – ludzie musieli z czasem wymyślać coraz bardziej użyteczne instrumenty działania,
§§ funkcji społecznych – ludzie pełnili z czasem coraz więcej specyficznych funkcji
społecznych, które wymagały specjalistycznego przygotowania. Im było więcej
zawodów (fachów), tym człowiek musiał dokonywać coraz większej liczby wyborów opartych na analizie, np. swoich zdolności, trendów na rynku itp.
Człowiek rozwijał swoje myślenie wraz z tym, jak zmuszały albo inspirowały go
do tego realia życia. Oznacza to, że w historii intelektualnej świata uprzywilejowane
były te społeczności i państwa, które wcześnie umiały doprowadzić do określonego
poziomu rozwoju. Katalizował on bowiem kolejne etapy w rozwoju umysłowości (jako skłonności do analizy). Przykładem może być Anglia (ze Szkocją), gdzie
w XVI–XVIII w. powstało dużo kluczowych wynalazków, które wytworzyły warunki
do szybkiego tworzenia wolnorynkowej gospodarki. To z kolei budziło tamtejsze
umysły do aktywności.
31

M. Marody, Technologie intelektu, PWN, Warszawa 1987, s. 158.

Nowoczesna umysłowość, czyli co?

21

Umysłowość zachodnia i chińska
Kultura umysłowa na pewno nie rodzi się na kamieniu, nie powstaje w pustce.
Powstaje w określonych warunkach i pod wpływem określonych doświadczeń zbiorowych32, jakkolwiek – jak pisze amerykański uczony R. E. Nisbett – nie jest tak, że ludzie
z różnych kultur mają inne procesy poznawcze (mniej lub bardziej zaawansowane).
Nisbett porównywał style myślenia ludzi Zachodu i Chińczyków, których daleko
idąca odmienność pochodzi z odmiennych okoliczności ich życia, w tym odmiennego typu relacji między ludźmi, innego postrzegania, czym jest życie, świat itp.
Zachód wykształcił styl analitycznego myślenia, który oznacza skłonność do
roztrząsania zagadnień, które stają przed jego społeczeństwami. Człowiek Zachodu
dąży do zrozumienia otoczenia swojego życia, tworząc różnorodne kategorie umożliwiające poznanie przedmiotów (zdarzeń) poprzez wskazanie ich typów, rodzajów
itp. Przywiązuje wagę do elementów, które wyróżnia z całości i układa z nich obraz
rzeczywistości. Aby ułatwić sobie zrozumienie otoczenia, tworzy abstrakcyjne teorie
wyjaśniające zjawiska i zdarzenia. Posługuje się głównie rozumowaniem przyczynowo-skutkowym. Ponadto jest silnie motywowany wiarą w to, że poznanie przyniesie rozwiązania, które poprawią warunki ludzkiego życia. Uznaje, że on, jak i każda
jednostka – jako wolna istota – ma prawo dążyć do realizacji swoich indywidualnych celów przy respektowaniu praw innych.
W Chinach przez wieki dominowało inne podejście i analiza nie zyskała szybko
uznania. Jednostka była znacznie bardziej uzależniona od społeczności i otoczenia,
co hamowało indywidualne dążenia. Jednocześnie wykształciła się silniejsza skłonność do postrzegania świata jako całości (substancji) niż jego składowych (elementów). Stąd wyłonił się, znany powszechnie, holizm wschodnioazjatycki. Umysłowość
chińska kładła większy nacisk na rozpoznawanie relacji między przedmiotami niż
ich kategoriami (jak na Zachodzie). Przeciętne dziecko chińskie zapytane o związki
między krową, kurą i trawą, wskaże na krowę i trawę (relacja, ponieważ krowa zjada
trawę), tymczasem dziecko zachodnie – na kurę i krowę (ta sama kategoria zwierząt
w gospodarstwie). W konsekwencji Chińczycy mają mniejsze skłonności do rozumowania przyczynowo-skutkowego, które jest fundamentem dla rozwoju nauki

32 R. E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, tłum. E. Wojtych,
Smak Słowa, Sopot 2015.
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i gospodarki. Uznano to za przyczynę tego, że Chiny straciły w pewnym momencie
historii dystans rozwojowy do Zachodu. Obecnie to się zmienia.

Śladem potęgi umysłowej starożytnych Greków
Spójrzmy także na starożytnych Greków, którzy swoją umysłowością stworzyli
fundamenty zachodniej cywilizacji. Grekom wiele rzeczy sprzyjało w rozwoju kultury
umysłowej. Nie byli zagrożeni z zewnątrz, mieli liczne stosunki handlowe, niewiele
trosk materialnych. Postrzegali rzeczywistość jako coś, co ma racjonalną budowę
i co mogą poznać, posługując się rozumem. Ich rozbudowane stosunki handlowe
zapewniały im intensywne kontakty międzyludzkie. Rozszerzyło to ich „horyzont
umysłowy, powiększyła się suma różnych wiadomości, które wpłynęły na zmianę
zapatrywania na świat i życie”33.
Greków cechowała olbrzymia ciekawość, chęć obserwowania i analizy „tego wszystkiego, co pod zmysły podpadało”34. W dyskusjach chcieli odkrywać siebie i swoje
możliwości, w końcu szczęście. Wiedzę cenili dla niej samej. Grek albo mówił, albo
słuchał o czymś nowym. Potrafili godzinami dyskutować. Aby uczynić dyskutowanie jeszcze wydajniejszym i przyjemniejszym, doskonalili techniki argumentowania.
Chcieli, aby dyskusje były maksymalnie precyzyjne.
Ponadto mieli silne poczucie sprawczości, przeświadczenie, że swoim myśleniem
decydują o kształcie swojego życia. Grekom towarzyszyła też silna świadomość indywidualnej tożsamości i odrębności.

Kultura bezstronnej analizy
Umysłowość czy kulturę umysłową i kulturę analizy rozumiem szeroko, przede
wszystkim jako skłonność do bezstronnej analizy kwestii, które stają przed nami
jako obywatelami. Może to być także pewien nawyk myślowy do analitycznego roztrząsania problemów i wybierania optymalnego rozwiązania na podstawie uzgodnionych kryteriów.
33 F. Drtina, Rozwój umysłowy ludów Europy, tłum. J. Kietlińska-Rudzka, Biblioteka Samokształcenia,
Warszawa 1904, s. 36.
34 Ibidem.
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Nauki społeczne nie często wykorzystują pojęcie kultury umysłowej. Historycy
badają umysłowość w poszczególnych okresach historycznych, słabo ją definiując
(np. jako rozwój szkolnictwa czy wydawnictw naukowych i popularnonaukowych).
Andrzej Wyczański, badając realia XVI wieku, posługuje się terminem umysłowość,
który definiuje bardzo szeroko. Uznaje ją, za historykami francuskimi, za sumę cech
określających stosunek człowieka do otoczenia, innych ludzi, które odnoszą się do
hierarchii uznawanych wartości, typu i skali zainteresowań czy nawet umiejętności.
Pojęcie umysłowości dotyczy także motywów, którymi ludzie się kierują, ich dążeń,
tego, czego się boją, co cenią itp.
Za kulturę umysłową można zatem uznawać sposób reagowania na rzeczywistość.
W węższym ujęciu należałoby ją uznać za skłonność – albo jej brak – do reagowania na problemy; za próbę ich analizy, zrozumienia, weryfikowania własnych sądów,
szukania dla nich uzasadnienia czy ich falsyfikowania. W tym nurcie mieściłby się
Andrzej Grzegorczyk (1922–2014), logik i filozof, który uznawał, że kultura umysłowa jest sumą ludzkich umiejętności w poznaniu (ale i działaniu). Znajdują one
wyraz w zdolności do poprawnego wypowiadania się logicznie. Ich przejawem jest
także tak zwane wyrobienie poznawcze, zdolność do wyboru właściwych metod
wzbogacania wiedzy (umiejętność obserwacji, planowanie doświadczeń, wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, budowanie i rozbudowywanie
teorii). Wyrazem kultury umysłowej (w sensie pozytywnym) jest także krytycyzm:
„umiejętność oceny tego, co ważne, cenne i odróżnianie od tego, co błahe”35.
Niektórzy uczeni posługują się pokrewnym pojęciem – kultura intelektualna.
Według J. Kubina, oznacza ona cechy umysłowe człowieka, które wskazują na jego
wrażliwość poznawczą wywołującą chęć poznawania. Wyraża się ona w takich
pojęciach, jak m.in. jasność myślenia i wypowiedzi, uzasadnianie sądów, tworzenie
poprawnych typologii, spójność głoszonych sądów, niezależność myślenia, sceptycyzm, obiektywność, pewność zdobytej wiedzy, świadomość granic ludzkiego poznania, dokładność. Ma ona odzwierciedlenie także w takich pojęciach, jak prawda,
rozumienie, bezinteresowność itp.36. Kubin dodaje, że kultura intelektualna jest
przeciwieństwem mądrości ludowej (zawartej w przysłowiach), myślenia zdroworozsądkowego czy myślenia potocznego.

35 A. Grzegorczyk, Problem integracji nauk przyrodniczych i społecznych, w: Model wykształconego Polaka,
red. B. Suchodolski, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 89.
36 J. Kubin, op.cit., s. 174–175.
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Intelekt i inteligencja
Jacques Barzun (1907–2012), amerykańsko-francuski historyk, wprowadził
pokrewne pojęcia w stosunku do pojęcia kultury umysłowej. Wyróżnił tradycję intelektu (tradition of intellect) rozumianą jako dążenie do wprowadzania porządku, logiki,
klarowności, szybkości komunikacji. Kulturę intelektu kojarzył z kulturą Zachodu,
czyli z „tradycją jasności i energii, dowodzenia i debaty, publicznej i świeckiej analizy oraz społecznej rozliczalności”37.
Barzun odróżnia pojęcie intelektu (intellect) od pojęcia inteligencji (intelligence).
Intelekt oznacza zestaw wyuczonych umiejętności, które może nabyć człowiek, gdy
tego chce. Są to umiejętności dyscypliny myślenia, posługiwania się znakami, symbolami znaczeń czy ciągami rozumowania. Dzięki powyższym cechom ludzki umysł
działa, może operować pewnymi skrótami, może przeskakiwać pewne połączenia,
rozpoznawać możliwości zrobienia czegoś czy komunikować określone treści38.
Człowiek rozwija intelekt, ponieważ ma potrzebę uporządkowanej, klarownej
ekspresji treści, które w nim tkwią. Dzięki niemu może uzyskać wspólnotę przekonań z innymi oraz uzgadniać z nimi działania39.
Z kolei inteligencja (intelligence) jest wrodzoną zdolnością. Dzięki niej człowiek może osiągać cele, wykorzystując swoje cechy (siły) adekwatnie do okoliczności (poprzez rozum/roztropność). W tym kontekście inteligencja oznacza bycie
inteligentnym w szerokim rozumieniu. Jest to wrodzona umiejętność zastosowania
inteligencji w różnych profesjach czy nawet w sporcie.
Inną dystynkcję wprowadził Richard Hofstadter (1916–1970), amerykański historyk, autor książki o antyintelektualizmie w USA40. Dla niego inteligencja (intelligence)
jest cechą umysłu, a wykorzystywana jest w dość wąskim, bezpośrednim i przewidywalnym zakresie. Jest praktycznym instrumentem dostosowania się do okoliczności
w sferze dążeń do celów, które są konwencjonalne i jasno wyrażone. Przy pomocy
inteligencji człowiek odbiera bezpośrednie znaczenia w danej sytuacji i ocenia je.
Z kolei intelekt (intellect) jest inną stroną umysłu – służy myśleniu kreatywnemu,
kontemplacyjnemu. „O ile inteligencja stara się uchwycić, manipulować, dostosowywać się, to intelekt sprawdza, rozmyśla, zachwyca się, teoretyzuje, krytykuje,
37
38
39
40

J. Barzun, op.cit., s. 6, 27, 261.
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 26.
R. Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life, Knopf, New York 1963.
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wyobraża sobie”41. Intelekt sięga po głębsze znaczenia. Kultura intelektualna dotyczy bardziej intelektu. Inteligencja może być zatem aintelektualna (gdy nie sięga
głębiej w zagadnienia).

Dyscyplina myślenia
Kultura umysłowa odwołuje nas do kultury myślenia czy wręcz do samego myślenia. W sensie filozoficznym, jak zainicjował to Kartezjusz, myślenie jest procesem
dowodzenia twierdzeń (weryfikowaniem twierdzeń), które głosimy, czy procesem
ich obiektywizacji (aby przeciwdziałać iluzjom zmysłów). Przejawem myślenia jest
podawanie w wątpliwość założeń. Na znaczenie kwestii systematyczności i dyscypliny w procesie myślenia wskazuje J. M. Bocheński, filozof. Traktuje je jako podstawę myślenia: „myślący człowiek nie dopuszcza, by jego pojęcia i wyobrażenia
snuły mu się bez ładu i składu przed oczyma, lecz żeby zmierzały do ściśle określonego celu. (…) Naukowe, poważne myślenie jest myśleniem zdyscyplinowanym,
nastawionym na wiedzę”42.
Zrozumienie istotnych zagadnień wymaga trwałych wysiłków poznawczych.
Wysiłków wymaga wnioskowanie będące narzędziem poznania przedmiotów, które
nie są nam bezpośrednio dane zmysłowo. Potrzebne jest stałe przestrzeganie reguł
logiki. A zatem poznanie nie jest aktem jednorazowym, ale ciągłym wysiłkiem dochodzenia do kluczowych cech w zagadnieniu, które chcemy poznać.

Styl myślenia
Myślenie jest czynnością jednostki (ktoś myśli). Ale jest ono silnie uwarunkowane społecznie. Człowiek buduje swój sposób myślenia, czerpiąc z otoczenia, w którym żyje. Stąd można mówić o myśleniu społeczeństwa (czy myśleniu społecznym).
W tym kontekście można sięgnąć po pojęcie stylu (sposobu) myślenia. Określa ono
sposób, w jaki społeczeństwo nabywa nową wiedzę, przetwarza ją, wyciąga wnioski,
uczy się rozumienia zjawisk. To pojęcie określa także to, jak społeczeństwo formułuje
Ibidem, s. 25.
J. M. Bocheński, Ku myśleniu filozoficznemu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, tłum.
B. Białecki, IW Pax, Warszawa 1986, s. 36.
41

42
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swoje opinie, komunikuje je, w jaki sposób uwzględnia wartości w rozumowaniu,
a w końcu jak podejmuje decyzje i jak rozwiązuje problemy, wobec których stoi.
Wymieńmy także bardziej zawansowane cechy stylu myślenia:
§§ jak rozwiązujemy sprzeczności istniejące w danej dziedzinie,
§§ jak reagujemy na wyłanianie się problemów,
§§ na jakiej podstawie wybieramy daną opcję spośród istniejących,
§§ jak weryfikujemy dostępną wiedzę,
§§ jakim argumentom dowierzamy najbardziej,
§§ jak zarządzamy wiedzą i jej wytwarzaniem.
Styl myślenia jest uwarunkowany doświadczeniami zbiorowymi, instytucjami
publicznymi, sposobami kształcenia, typem relacji społecznych itp. Badacze wskazują
na różne kwestie w tym zakresie – na przykład, czy wśród społeczeństwa widoczna
jest skłonność znacznej jego części do niezależnego formułowania opinii na podstawie dostępnej wiedzy, czy wręcz przeciwnie, raczej podzielanie wytworzonych już
opinii (dążenie do podporządkowania).

Styl racjonalny?
W tych rozważaniach trudno byłoby pominąć pojęcie racjonalności. Dojrzały
styl myślenia (umysłowości) musi być z nią jakoś połączony lub jest wprost jego składową. Chodzi tu jednak bardziej o racjonalność zbiorową czy racjonalność właściwą
dla działań podejmowanych zbiorowo przez społeczeństwo. Jednostka zazwyczaj, gdy
podejmuje działania, robi to instynktownie na podstawie określonego rozumienia
racjonalności (np. korzyść własna).
W wypadku społeczeństwa racjonalność jest czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Tradycyjnie racjonalność to umiejętność dobierania właściwych środków
do osiągnięcia założonych celów. Trzeba jednak spojrzeć szerzej. Chodzi mi o taką
racjonalność, która zapewni uzyskiwanie największych korzyści dla zbiorowości
z podjętych przez nią działań. Trudnością jest tu oczywiście to, że społeczeństwo
jest z natury podzielone pod względem celów i oczekiwań. Zamożny obywatel może
nie chcieć, aby rząd wydawał na dodatkowe lekcje dla dzieci z biedniejszych rodzin.
Wolałby, aby powstał kolejny kilometr autostrady. I tu zaczynają się schody. Racjonalność w takiej sytuacji to wyzwanie dla rozumu, ale i dla wyobraźni, dla potencjału człowieka do ogarnięcia wielu wątków życia w społeczeństwie.
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Przejawy wysokiej kultury analizy w społeczeństwie
Wysoka kultura analizy występuje, kiedy łatwo dostrzegalne jest w społeczeństwie
dążenie do:
§§ obiektywizacji wiedzy poprzez stosowanie coraz lepszych metod badania
(pokonywanie subiektywności ludzkiej wiedzy),
§§ weryfikowania założeń, na podstawie których budowana jest wiedza,
§§ cenienia wiedzy, dostrzegania, że ona może być źródłem rozwiązywania problemów,
§§ prowadzenia dialogu badawczego, czyli dialogu na temat metod badania problemów,
§§ dostrzegania złożoności badanych problemów i ich struktury,
§§ ewaluowania wiedzy, jej porządkowania,
§§ przetwarzania doświadczeń przeszłości, wyciągania wniosków,
§§ badania i analizowania przez niezależne względem siebie ośrodki analizy,
§§ konfrontowania wiedzy poprzez ukazywanie różnorodności metodologii jej
wytwarzania,
§§ angażowania w analizę różnych interesariuszy, społeczeństwa jako takiego,
§§ analizowania ryzyka związanego z występowaniem problemów publicznych oraz ich
konsekwencji,
§§ szukania najlepszej formy dla wyrażenia wiedzy i jej przekazywania,
§§ szukania wciąż nowych zastosowań dla wiedzy.

Racjonalność w kontekście kultury umysłowej można rozumieć także jako skłonność do trzeźwej (zobiektywizowanej) analizy, która dawałaby szansę na głębsze zrozumienie problemów dotykających społeczeństwo. Oznacza ona dopracowywanie
się metod analizy, która dawałaby szanse na lepsze radzenie sobie z wyciąganiem
wniosków z sytuacji zbiorowych. Weźmy przykład: dochodzi do wybuchu jakiegoś
konfliktu społecznego. Wysoka kultura umysłowa pomaga w uświadomieniu, że
musi być wiele przyczyn. Racjonalną postawą jest to, że nie śpieszymy się, aby oceniać, ale śpieszymy się, aby analizować, odczytać struktury, zależności. Wyszukujemy zależności przyczynowo-skutkowe. Badamy różne kategorie przyczyn konfliktu
(silny konflikt interesów i nieporadność w ich łagodzeniu, słabość komunikacji itp.),
współzależność między różnymi aspektami konfliktu, szukamy przejawów złożoności problemu, wokół których do niego doszło. Staramy się dostrzegać doraźne skutki
konfliktu, ale także te długofalowe. Zakładamy ograniczoność naszego ludzkiego
poznania i szukamy sposobu radzenia sobie z nią.
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Funkcje analizy i myślenia
Jest pytanie o to, co może przynieść wysoka kultura umysłowa (analizy) dla praktyki funkcjonowania naszego społeczeństwa czy dla radzenia sobie z problemami,
które dotykają nas jako zbiorowość. Teoretycznie przynosi ona możliwość wytworzenia wiedzy, która pomoże w trafnym diagnozowaniu trapiących nas problemów.
Wysoka kultura analizy daje szanse na uchwycenie ich dynamiki zanim ich występowanie zacznie mieć niszczące skutki. Analiza może zatem pokazywać zagrożenia,
ale także ukazywać szanse rozwoju.
Kultura analizy może pomóc w tworzeniu właściwej agendy problemów, czyli
wypracowaniu pewnej hierarchii ważności problemów. Dzięki temu możemy potencjalnie zabrać się za rozwiązywanie problemów według ich ważności.
Trzeba sobie zadać pytanie, czy gdyby kultura analizy w Polsce była wyższa,
to udałoby się uniknąć tak znacznego zapętlenia problemów, których doświadczamy w wielu dziedzinach, np. zagospodarowania przestrzeni, zdrowia czy polityki mieszkaniowej, edukacji? Można mieć nadzieję, że analiza ułatwiłaby zmagania
z tymi problemami.
Warto jednak zachować pewien realizm. Otóż nawet, gdy jest sporo analiz,
i to trafnych, inną rzeczą jest to, czy potrafimy je wykorzystać w konstruowaniu już
konkretnych koncepcji działania, a także czy potrafimy realizować działania, które
zostały dobrze przeanalizowane i dobrze przygotowane koncepcyjnie. Literatura
przedmiotu identyfikuje problem luki między umiejętnością diagnozowania problemów a umiejętnością ich rozwiązywania (policy gap).
Poniżej będę pokazywał niektóre słabości naszej kultury analizy, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie musi ona wynikać ze słabego potencjału analitycznego
społeczeństwa czy niskiego poziomu intelektualnego elit, zwłaszcza gdy zaczynamy
myśleć o jednostkach. Rzecz jest inna. Otóż społeczeństwo może cierpieć na utratę
wiary w znaczenie czy sens analizy. Może nie posiadać pewnej rutyny analizowania,
co może wynikać z doświadczeń przeszłości i teraźniejszości. Rządzący mogą blokować analizę, aby nie musieli czuć skrępowania jej wynikami, gdy podejmują decyzje.
Z drugiej strony należy pamiętać, że w społeczeństwach demokratycznych jest
względnie naturalne to, iż decyzje podejmowane są nie tylko na podstawie tego, co
wynika z racjonalnej i zobiektywizowanej analizy wskazującej najbardziej optymalne
rozwiązania. Decyzje wynikają w nich z większego splotu okoliczności. Na decyzje
wpływają często koalicje grupy interesów. Występują także różnego typu ograniczenia
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dla wykorzystania analizy z uwagi na brak potencjału organizacyjnego czy z powodu
braku właściwego zasobu pieniędzy.

Polski kapitał intelektualny
Zakładam, że uzasadnione są narzekania na to, iż w Polsce analizujmy za mało,
czasami słabo (sądząc choćby po małej liczbie analiz ewaluacyjnych, których celem
jest merytoryczna ocena rezultatów działań publicznych). Nie musi to wynikać z tego,
że nasza umysłowość jest – w jakiś szczególny sposób – niskiego lotu.
Otóż wiele badań wskazuje na wysokie kapitały sprawności myślowej Polaków.
Można tu przywołać międzynarodowe badania 15‑latków wykonywane cyklicznie
przez OECD. Nasza młodzież należy do światowej czołówki pod wieloma względami w umiejętnościach matematycznych i naukowych. Wywołuje podziw w najwyżej rozwiniętych krajach. Ale także badania obejmujące dorosłych43 wskazują, że
nasi obywatele dobrze pozycjonują się wśród innych, pochodzących z krajów znacznie lepiej rozwiniętych. Około 13 procent Polaków ma najwyższy poziom umiejętności rozumienia tekstu lub rozumowania matematycznego. Liderzy wśród krajów
OECD mają około dwukrotnie wyższy odsetek obywateli w kategorii najwyższych
umiejętności, ale są kraje wysoko rozwinięte, sytuujące się za nami.
Jednak istnieją także badania pokazujące, że na razie nie możemy się porównywać z kapitałem intelektualnym krajów zachodnich44. Do takich wniosków skłania raport o kapitale intelektualnym Polski z roku 2008. Autorzy raportu zbadali
16 krajów. Polska znalazła się na miejscach od 13. do 16., w zależności od analizowanej kategorii.
W raporcie badano takie rzeczy, jak wskaźnik uczestniczenia w edukacji przedszkolnej, poziom czytelnictwa, poziom umiejętności informatycznych, poziom
aktywności w pozyskiwaniu nowej wiedzy, zagrożenie ubóstwem wśród dzieci itp.
Niski poziom kapitału intelektualnego ma wiele uwarunkowań i źródeł, a także
dużo przejawów. Badania pokazują, że Polacy mają niski wskaźnik obrazujący udział

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), po polsku: Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych; OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey
of Adult Skills, OECD 2013; Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób
Dorosłych (PIAAC), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
44 Raport o kapitale intelektualnym Polski, red. M. Boni, Warszawa 2008, s. 6.
43
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w różnych formach uczenia się45. To z kolei może być związane z niską mobilnością, niskim poziomem zatrudnienia, wysoką stopą bezrobocia, zamieszkiwaniem
w różnych rozproszonych miejscach. Niski odsetek pracujących Polaków uczestniczy w kształceniu ustawicznym. Mała część przedsiębiorstw posiada opracowane
plany szkoleniowe (14,7 proc.)46. Ponadto polskie przedsiębiorstwa nie wytwarzają
zbyt wielu innowacji, nie dopracowują się licznych patentów. W Szwecji na milion
mieszkańców przypada 168 patentów, w Holandii – 96, we Francji 62, na Węgrzech
– 6,1, w Czechach – 3,4, w Polsce – 0,747.
Kapitał intelektualny zawsze ma jakiś poziom, natomiast dodatkową kwestią
jest zdolność do jego wykorzystania. Wykształcona część społeczeństwa jest kapitałem, ale można ich kompetencje wykorzystać lepiej lub gorzej. W Polsce jest z tym
poważny problem.

Ibidem, s. 94.
http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/182037/uczenie_sie_doroslych_druk.pdf?version=1.0&t=
1403817579086; file:///C:/Users/hp/Downloads/Zalacznik_nr_4_Nowe_trendy_w_ksztalceniu_doroslych.
pdf
47 M. Boni, Rozwój kapitału intelektualnego z perspektywy raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”
Warszawa 26 października 2009; http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/6979.pdf
45

46

źródło: Polsat News

Autor analizuje historię intelektualną Polski. Zastanawia się, co w życiu Polaków
było stymulującego myśli, co sprzyjało
reagowaniu na wyłaniające się problemy
poprzez analizę i chęć ich głębszego zrozumienia. Rozważa, co mogło wytworzyć
nasze wysokie walory umysłowe, ale także
to, co oddziaływało przeciwnie.
Autor formułuje tezę mówiącą o tym, że
część składników polskiej kultury umysłowej ogółu społeczeństwa – widocznej
zwłaszcza w debatach publicznych – nie
jest kompatybilna z cechami nowoczesnej umysłowości, w której znaczenie ma
otwartość na argumenty, weryfikowanie
sądów, odróżnianie faktów od opinii itp.
Argumentuje, że wiele niekorzystnych cech
w naszej kulturze umysłowej powstało
wskutek silnego oddziaływania ideologii
romantycznej. To ona umocniła zasadę

prymatu czynu nad myślą, pierwiastków
irracjonalnych w ludzkiej osobowości nad
racjonalnymi.
Wskazuje także na inne źródła, zwłaszcza
historyczne – rolę sarmatyzmu, niskiego
poziomu kształcenia warstw szlacheckich,
izolacji kulturowej warstwy włościańskiej,
na rolę niektórych nurtów religijności.
W efekcie – jak pisał Cyprian K. Norwid –
Polska społeczność nie wojuje myślą, brakuje jej krytyczności w myśleniu. Norwid
wygłosił także znaną frazę o Polsce jako
kraju, gdzie od lat blisko stu każda książka
ukazuje się za późno, a każdy czyn za wcześnie – podejmujemy pośpieszne działania,
bez uprzedniego ich przemyślenia i zrozumienia. Poeta twierdził, że „to jedno poprawiwszy można zbawić naród”.
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Andrzej Zybała, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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