


Miejski Teatr Miniatura 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 16 

Tel: (058) 34112 09; 341 0123 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Konrad Szachnowski 

Z-ca Dyrektora 

Krzysztof Andruszkiewicz 

Kierownik Literacki 

Bogumiła Szachnowska 

Kierownik Muzyczny 

Jerzy Stachurski 

Kierownik Techniczny 

Edward Rewers 

Kierownik Organizacji Widowisk 

Hanna Maj 

Biuro Obsługi Widza 
Tel: (058) 341 94 83 
Marketing 
Tel: (058) 34112 09 w. 35 

Dodatkowe informacje 

http://www.trojmiasto.pl 
http://teatrminiatura.pl 

SCENA DLA DOROSŁYCH sezon 2008/2009 

PREMIERA 39-grudAia 2088 

Agnieszka Koecher - Hensel 

'Powrót Błazna' i teatralności 

Premiera 'Powrotu Błazna', autorskiego przedstawienia Andrzeja 

Markowicza na Scenie Wizji i Formy przy Miejskim Teatrze Miniatura, 

podsumowuje etap jego twórczości jako reżysera i scenografa oraz 

otwiera, mam nadzieję, nowy rozdział w biografii artysty a także w 

dziejach polskiego teatru autorskiego. Po trzydziestu latach od 

debiutu reżysersk i ego, mając w swoim dorobku ponad sto trzydzie ści 

realizacji scenografii, których znaczną część projektował do 

przedstawień we własnej reżyserii, artysta napisał scena riu sz przed

stawienia. Zrezygnował z tekstu literack iego i z przekazu werbalnego. 

Ideę przedstawienia rozpisał na środki wyrazu czysto teatralnego, 

znaki plastyczne, ruch i muzykę. Pozwolił mu na to wcześniej 

wypracowany bogaty język teatralny, nie tylko plastyki scen icz nej . 

Markowicz należy do generacji artystów, których czas studiów i 

początek pracy zawodowej przypada na okres bujnego rozwoju sce

nografii i inscenizacji plastycznej w polskim teatrze, integracji muzyki, 

środków wizualnych i ekspresji aktora ; burzliwych przemian, które 

doprowadziły do rozkwitu teatru autorskiego plastyków: Tadeusza 

Kantora, Józefa Szajny, Leszka Mądzika. 

Plastycy stali się również reżyserami, autorami scenariuszy 

teatralnych, twórcami teatru autonomicznego. Gdy Markowicz 

zaczynał pracę w teatrze jako scenograf, Szajna rozwijał działalność w 

Teatrze Studio, później przemianowanym na Centrum Sztuki Studio 

im. Witkacego, które również w latach osiemdziesiątych, za dyrekcji 

Jerzego Grzegorzewskiego s kupiało artystów poszukujących: malarzy, 

rzeźbiarzy, performerów. Było 'kuźnią' teatru autorskiego. Plastycy 

tworzyli teatr odchodzący od opi su zewnętrznego rzeczywistości, 

odkrywali prawdę o sobie i otaczającym świecie w relacjach cztowiek

natura-kultura. Ich przedstawienia byty manifestacjami postawy 

zbuntowanej wobec panujących konwencji. W gruncie rzeczy ów bunt 

wobec konwencji często kryl niezgodę na to, co działo się poza sceną, 



w życiu społecznym i politycznym. Ich przedstawienia fascynowały 

indywidualnym, niepowtarzalnym odczuwaniem świata, swoistym 

rytmem wewnętrznym, emanacją osobowości artystów. Każdy z nich 

stworzył własny, indywidualny język, swój system znaków i rodzaj 

narracji, które wyrażały idee spektakli. 
Gdy po kilku latach pracy jako scenograf Markowicz zadebiutował 

jako reżyser inscenizacją 'Gyubala Wahazara' Witkacego w Teatrze 

Polskim w Bielsko-Białej, za którą otrzymał wyróżnienie Klubu Krytyki 

Teatralnej, dołączył do zacnego grona plastyków - reżyserów. Szajna 

natychmiast zaprosił go do Teatru Studio. Wyreżyserował tu dwa 
spektakle: 'Matuzalem, czyli wieczny mieszczanin' Y. Golla oraz 

'Giganci z gór' L. Pirandella. Na tej scenie pokazał później w stulecie 

urodzin Witkacego 'Kurkę wodną' zrealizowaną w Teatrze im. Horzycy 
w Toruniu. Okres największej aktywności twórczej Markowicza w 

teatrach w Polsce i za granicą: w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rosji, 

Czechosłowacji i na Węgrzech, przypada na lata osiemdziesiąte. 

Później współpracował z teatrami sporadycznie, głównie jako sceno

graf, m.in. w Teatrze Polskim w Warszawie za dyrekcji Kazimierza 

Dejmka. Skupił się na działalności pedagogicznej. Od 1991 roku jest 

pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi 

międzywydziałową pracownię scenografii. 
Autorem najbliższym, podobnie jak dla Kantora, Szajny, 

Grzegorzewskiego, najchętniej wystawianym przez Markowicza jest 

Witkacy. Przez lata wypracował artysta własny styl interpretacji jego 

sztuk. Stworzył galerię stałych, wyrazistych typów ludzkich, podob
nych w kostiumach i charakteryzacji, które występując w 

'Bezimiennym dziele', 'Kurce wodnej' czy w 'Szewcach' różnią się 

jedynie detalami, tworzą plastyczno-teatralny odpowiednik 

powtarzalności i uniwersalności typów i sytuacji Witkacowskich. 
Wydobywał Markowicz zarówno historiozoficzną myśl autora, jak i 

fascynację psychiką ludzką, namiętnościami i perwersyjnymi relacjami 

między kobietą a mężczyzną. Pokazywał świat w ujęciu groteskowym. 

Wyraźne znamiona tego stylu miała już inscenizacja Gyubala 
Wahazara. Dramat grany precyzyjnie i serio budził śmiech i grozę. 

Przedstawienie miało płynność muzyczną. Aktorzy poruszali się po 

podłodze - szachownicy, mieli wyznaczone osie kierunkowe. Kostiumy 

i określone miejsca na scenie determinowały ich działania. Wszystko 

byto tu zrytmizowane i zmechanizowane, jak świat, który chciał 

skonstruować Wahazar. Na śmietniku pełnym zdeklasowanych, 
niegdyś pięknych i użytecznych przedmiotów umieścił Markowicz 

tron-monstrancję w złotej ramie. Zasiadał na nim Wahazar. Po 

odwróceniu tronu o 180 stopni ukazywał się obraz tronu w srebrnej 
ramie z Ojcem Unguentym - alternatywą tamtego. Podobne obrazy 

sceniczne pojawiają się w Powrocie błazna w takiej samej funkcji. 

Obrotowy tron złoty umieszczony na pagórku cywilizacyjnych resztek 
jest miejscem wyniesienia wybrańca - jednostki wybitnej, Wodza

super generała, tyrana, w którego przekształca się Błazen, zdegrad

owany artysta. Wódz przyjmuje pozę pomnika, żołnierze poruszają się 

jak figury szachowe na swych polach. Srebrny tron jest dla Ojca -

mumii, symbolu patriarchy religijnego, dzierżącego 'rząd dusz'. 

Chętnie sięgał też Markowicz po sztuki Mrożka, Różewicza, 

Szekspira, a po latach scenicznego milczenia, w 1997 roku wystawił 

'Wędrówki Mistrza Kościeja' Ghelderode'a, którym to spektaklem 

Teatr Lalek Miniatura inaugurował działalność sceny dla dorosłych. 

Grali tu aktorzy i lalki. Ich gęby miały swój rodowód w zbiorowisku 
monstrualnych ludzkich masek i typów wywiedzionych z obrazów 

Boscha i Breughla, patronów artystycznych Ghelderode'a. Te lalki, 

reprezentujące tłum, ludzką zbiorowość, która odrzuca wyższe 

wartości duchowe, sztukę wysoką, wymusza na artyście coraz niższe, 

jarmarczne formy twórczości aż do przejawów gatunków dzisiejszej, 

pożałowania godnej kultury masowej, w której poklask zyskuje 
brutalność. Tłum wielbiący walkę i rywalizacje kreuje też swoich idoli 

i wodzów. Jednostka poddaje się tłumowi. O wzajemnych relacjach 

zbiorowość - jednostka, o mechanizmach działań degradujących 

indywidualności, które pną się wzwyż, jest scenariusz i spektakl 
autorski Markowicza. Gro te ska jest naczelną kategorią struktury 

świata, widzianego jako absurdalna scena, gra marionetek. 

Markowicz drapieżnie ukazuje swój niepowtarzalny świat w 

poetyckim wymiarze metafory {. .. ) Często zagęszcza on przestrzeń 
sceniczną formami różnej wielkości, rekwizytami kukłami 



wypełniającymi scenę, tworzy obrazy żywymi aktorami, buduje świat 

procesji zbiorowych scen układających się w narrację wizualną. 

Poprzez ruch tworzy swój barokowy teatr wydarzeń niepodobnych do 
codzienności. 

Tak pisał o teatrze Markowicza Józef Szajna, który świetnie uchwycił 

istotę jego sztuki. Podobną wizję świata proponuje również artysta w 

swoim scenariuszu 'Powrotu Bfazna'. Dążeniu człowieka do 

doskonałości, którą symbolizuje rysunek Leonarda da Vinci - postaci 

wpisanej w koło, kierunkowi wzwyż towarzyszy siła ściągania w dół, 

przynosząca degradację duchową społeczeństwa. Historiozoficznie 

Markowicz jest bli sk i Witkacemu. Symboliczny początek świata, 

narodzenie człowieka i etapy jego degradacji są powtarzalne w 

historii. Przedstawienie ma kompozycję otwartą . Początek i koniec 

powtarzają tę samą symboliczną scenę narodzin. Nastąpi nowa 

epoka, nowy ten sam mechanizm 'równania w dót'. W karykaturalnym 

przejaskrawieniu przedstawia Markowicz stan kultury współczesnej. 

Sceny odsyłające do otaczającej nas rzeczywistości kulturowej są 

mocne i agresywne. O swoim zamiłowaniu do ostrych, silnie 

nasyconych emocjonalnie, groteskowych ujęć pisał parę lat temu 

artysta: Sądzę, że ukazując problemy ludzkie poprzez tragiczną 

groteskę, można uzyskać większy wstrząs. Witkacy, Gombrowicz czy 

Pirandello - w moim odczuciu - pokazując błazeńską rzeczywistość 

mówią więcej - i może wbrew pozorom - przystępnie)~ niż tani realiści. 

W ten sposób można też bardziej wstrząsnąć sumieniem, niż mówiąc 
rzeczy poważnie wprost. 

Scenografie Markowicza - nasycone treścią , wypełnione mnóstwem 

detali , piętrzących się rekwizytów - symbolicznych i ekspresyjnych 

znaków - często przejawiały tendencję do podporządkowania sobie 

całej materii przedstawienia. I tak na przykład, w 'Hamlecie' 
Szekspira, w czasie stanu wojennego (Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie) 

interpretacyjną dominantę tworzyła kompozycja przestrzeni. 

Metalowa, ażurowa konstrukcja nawiązywała formą do angielskich 

budowli gotyckich, ale i do klatki, do więzienia. W 'Iwonie, księżniczce 
Burgunda' Gombrowicza (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu) okno sceny 

wypełniała misterna konstrukcja pałacu, którego krużganki i galeryjki 

" 

przypominały jaskółcze gniazdo lub budowlę z ludzkich kości. Gdy 

artysta przywoływał naturę ludzką, inspiracją dla form scenicznych 

bywały struktury biologiczne przypominające budowę komórek czy 

plastra miodu. Często tworzywem jego plastyki scenicznej były jutowe 

zasłony, poszarpane, zniszczone lub plątaniny sznurów. Zmienne 

światło wydobywało z nich sugestywne, migotliwe obrazy. Stawały się 

raz tajemniczym lasem, raz pałacem czy pajęczym całunem, jak na 

przykład, w 'Śnie nocy letniej' Szekspira (Teatr Dramatyczny w Gdyni). 

Zderzając surrealistycznie znaki odsyłające do świata natury, ze 

znakami kulturowymi różnej proweniencji, tworzył Markowicz swoje 

metaforyczne obrazy. 

Jerzy Limon, pisząc o scenograficznych strategiach Markowicza, 

zauważył, że jego projekty do sztuk reżyserowanych przez innych 

artystów są bardziej rozbudowanymi insceni zacjami plastycznymi, 

dokładniej przetransponowującymi treści literackie na plastyczne 

znaki, niż w przypadku, kiedy proj ektuje dla siebie jako reżysera. 

Markowicz -scenograf na tyle dowierza Markowiczowi-reżyserowi, że 

sam rezygnuje z narzucania odbiorcy jednoznacznej interpretacji 

środkami plastycznymi. Zamiast znaku graficznego dominującym 

elementem staje się reżyseria, którą plastyka jedynie wspomaga, 

będąc jej całkowicie podporządkowana. 
Artysta wyraźnie dojrzał do zaufania sobie jako autorowi i wraz z 

Błaznem przywraca scenie, tak rzadko dziś pojawiającą się, czystą 

teatralność. Teatr bogaty i umowny, przemawiający do widza 

językiem symbolicznym. Scenariusz Markowicza pokazuje błazeńską 

rzeczywistość nie używając stów. Znaczenia tworzą znaki plastyczne, 

muzyka, sceniczne sytuacje i ruch. 





Andrzej C. Leszczyński 

Ludzie bez głów 

Raj określa się negatywnie, jako stan bezpowrotnie utracony. 

Można sądzić, że jedną z cech tamtego stanu była sa motność (nie: 

osamotnienie). Raj zamieszkiwała tylko jedna para ludzi, Adam i Ewa, 

sami po dwóch stronach płci. Trudno to sob ie nawet wyobrazi ć. Świat, 
jaki znamy, jest zaludniony do granic wytrzymałośc i. Jeszcze sto 

kilkanaście lat temu żyło na świecie niespełna miliard ludzi , dziś 

ponad sześciokrotnie więcej. Stanisław Lem (Jak chodzi/em do 

gimnazjum, a nie jest to znowu tak strasznie dawno, zaledwie pól 

wieku temu - by/o nas wtedy dwa miliardy} mówi, że gdyby każde 

małżeństwo miało jedno całe i dwie dziesiąte dziecka, jak chce tego 

statystyka, wtedy liczba ludzi zatrzymałaby się na obecnym poziomie; 

trudno jednak liczyć na taki e zdyscyplinowanie. Równie trudno 

znaleźć miej sca, w których c złow iek mógłby cieszyć się brakiem 

innych ludzi, wolnością od reguł gry w zbiorowe życie. Nostalgię 

wzbudzaj ą słowa wypowiadane przez takich ludzi, jak Emmanu el 

Levinas {O ile jestem, jestem monadą), Thomas Merton (Prawdziwa 

samotność jest domem osoby}, czy Emile Cioran (Samotność 
przepełnia mnie taką błogością, że najmniejsze spotkanie z innymi jest 

mi ukrzyżowaniem}. Stan s połecznej rzeczywistości lapidarnie wyra ża 

Albert Schweitzer: jestem życiem które pragnie żyć, obok życia które 

pragnie żyć . Ludzi jest coraz więcej, są coraz bliżej siebie, gęstniejąca 

wciąż sieć reg uł i norm społecznych coraz bardziej przypomina matrix . 

Okazuje się - i to dopiero może prawdziwie smucić - że sa me te 

reguły w coraz mniejszym stopniu przypominają zasady, o jakich 

zdarzało się słyszeć od babć czy dziadków wspominających stare, 

dobre i jak Raj be zpowrotnie minione czasy. Ten Raj, określany dziś 

mian em belle epoque, skończył s ię w dziewiętnastym wieku , który 

('najdłuższe st ulecie ' ) trwał do 1914 roku. Niebywały rozkwit kultury 

duchowej i materialnej (przemysł, nauka, literatura, sztuka) zos tał 

dość gwałtownie przytłumiony demografią, trudnymi do przewidze-

enia zmianami społecznymi. Na publicznej scenie pojawiły się masy, 

kulturę zastąpiła kultura masowa. 

Samo to określenie - 'kultura masowa' - może robić wrażenie 

oksymoronu. Masowość jest horyzontalna, gcy istotą kultury jest 

wertykalność, pionowość. Kultura łączy się z trudem rozwijania się; 

jak pisał Andre Malraux, kultury się nie dziedziczy, ją s ię zdobywa. To 

praca - hodowla, uprawa, wychowanie, kształtowanie; taki jest 

podstawowy sens greckiej paidei (ncw5Eia) i łacińskiej kultury 

(cultura). Europej ska tradycja inaczej niż amerykańska, 

utożsamiająca kulturę z technologiczną i naukową cywilizacją -

wyrasta z kultury utożsamianej z duchowością, wolnością i sztuką. Tak 

pojmował tradycję Tomasz Mann, gdy w 'Rozważaniach człowieka 

apolitycznego' pi sa ł o niemi eckiej lnnerlichkeit, duchowośc i 

stanowiącej gwarancję tego, że Niemcy nigdy nie będą przedkładać 

problemów społecznych nad moralne, nad wewnętrzn e 

doświadczenie. 

W 1930 r. Jose Ortega y Gasset publikuje pracę, która powstaje 

w wyniku napawających go grozą obserwacji zjawisk związanych z 

wejściem na scenę wielkich, anonimowych rzesz społecznych. Praca 

nosi tytuł 'B unt mas' i - podobnie jak prace Karen Horney o 

społecznym neurotyzmie - nabiera z czasem coraz większej 

aktualności. Owszem, Ortega y Gasset odróżnia masę od zbiorowisk 

określanych jako tłum, tłuszcza czy gawiedź (ma na względzie 

jakąkolwiek tyranizującą elity większość), lecz w jego opisach łatwo 

dostrzec cechy charakterystyczne właśnie dla motłochu. Bunt mas to 

początek ochlokracji. Masy zdobywają pełnię władzy we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego: współczesny człowiek masowy jest 

faktycznym prymitywem, który bocznymi drzwiami wślizną/ się na 

starą i szacowną scenę cywilizacji. Udało mu się to z jednego w 

gruncie rze czy powodu : poczuł się bezpieczny i zwolniony od 

odpowiedzialności; zyskał pewność, że świat jest na tyle prosty, że 

poradzi sobie w nim bez trudu kształce nia się oraz bez rad lud zi 

wykształconych. Masy zhardziały w stosunku do mnie1szości; nie są im 

posłuszne, nie naśladują ich ani nie szanują; raczej wprost przeciwnie, 

odsuwają je na bok i zajmują ich miejsce. Jean-Paul Sartre po lekturze 



'Buntu mas' ukuł znaną maksymę : pogfaszcz chama, to cię kopnie; 

kopnij chama, to cię pogfaszcze. Andrzej Szczypiorski, gdy ktoś zwracał 

się do niego słowami ja jestem prosty czfowiek ... , przerywał mu 

natychmiast: proszę, niech się pan choć odrobinę skomplikuje! 
Można wskazać trzy rodzaje norm określających ludzkie 

postępowanie: naturalistyczne, aksjologiczne i statystyczne. 

Naturalista stara się poznać siebie i żyć zgodnie z tym, co wynika z tej 
wiedzy. Aksjologista - przeciwnie - nie zgadza się na siebie, dąży do 

wartości, których w sobie nie znajduje. Umasowieni ludzie kierują się 

trzecią normą, statystyczną, która wyznacza to co średnie, przeciętne, 
dominujące ilościowo. Umysfy przeciętne i banalne - czytamy w 

'Buncie mas' - wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają dziś 

czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do 

narzucania tych cech wszystkim innym. W taki sposób kształtuje się 

kanon społecznej psychiatrii, opartej na zaimku MY i identyfikującej 

normalność z typowością oraz swojością. Nienormalna jest jakakol

wiek inność - synonim świata nieczytelnego, zbyt złożonego, 

nieprzyswajalnego, wymykającego się spod kontroli. Patologiczna 
kwalifikacja dotyka każdego, kto zaznacza swoje JA. Zyskuje wtedy 

status odmieńca, obcego, wroga, wariata (varius) . Cokolwiek 

pozostaje w mniejszości, najwidoczniej jest kaprysem natury (freaks 
of nature) . Masa - pisze Ortega y Gasset - miażdży na swej drodze 

wszystko to, co jest inne, indywidualne, szczególne i wybrane. Kto nie 

jest taki sam jak wszyscy, kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża 

się na ryzyko eliminacji. Wielu ludzi wybitnych doświadczyło tego 

boleśnie , między innymi Antonin Artaud, którego zdaniem wariaci to 
ofiary społecznej dyktatury. 

Ludzie tworzący tłum pozbawieni są głów i mózgów. Zamiast 

myśleć, prezentują się. Wystarczają im miny, maski, pozy i wcielenia. 

Uchodząca za dziwaczną teza, jaką prawie trzysta lat temu 
sformułował George Berkeley: istnieć to być postrzeganym (esse, est 

percipi}, zdobywa dzi ś powszechne uznanie. Tłumem rządzi reguła 

uśredniająca (mediocentryzm). Prowadzi to najpierw do władzy 

ś redniaków (mediokracja), a niedługo potem do autokracji: ktoś musi 

masę ukształtować, nadać jej kierunek i wyznaczyć standardy. 

W przejmujący sposób pokazują to rzeźby Magdaleny Abakanowicz. 
Moje pokolenie - mówi artystka - ma doświadczenie tłumu, który 

wielbi! Hitlera, Stalina, potem odkrywał, że to byli mordercy, i ich 

nienawidził. Tłumu, który szedł na manifestację, bo kazano. Tłumu, 

który niszczył na komendę . Tłum jest jak bezgłowy organizm. Jest 

zawsze groźny, wystarczy jedno słowo, żeby ludzie w tłumie zaczęli za 

sobą walczyć, niekoniecznie wiedząc, dlaczego. Tłum jest równie 
niebezpieczny, jak wielkie stado zwierząt. 

Animator, dyrygent bezwolnych kukieł, z których s kłada się tłum
arcykapła n międzyludzkiego ko ś cioła , polityczny autokrata, lider 

partyjny, kreator mody, źródło artystycznych gustów, prawodawca 

zachowań i obyczajów - skąd się wziął? Co legitymizuje jego władzę? 

Można spotkać wiele wyjaśnień tego fenomenu , jednak wszystkie 
uwzględniają jeden podstawowy warunek : musi odpowiadać 

zbiorowym tęsknotom i mo ż liwościom. 

Masa, niczym Narcyz, chce przeglądać się w wykreowanym przez 
siebie odbiciu, które - zauważywszy nijakość oryginału - odwraca 

łączącą ich relację, autonomizuje się, zaczyna dominować. Staje się 

idolem, bożyszczem, punktem odniesienia dla snoba, osoby poz
bawionej własnej miary wartoś ci , powodującej się modą, trendem, 

powszechnym obyczajem. Skwapliwie korzysta z nagminnego 

utożsamiania wybitności i popularności. Idol, kom ediant będący 

emanacją zbiorowych ocze kiwań, musi być również pozbawiony 

wnętrza . To oferta opakowania, a nie zawartości. Janusz Czapiński: 

Jego się przecież nie słucha, tylko ogląda i próbuje naśladować to, co 

wynika z tego oglądu. Społeczne trendy okre ślają co ś tak wydawałoby 
s ię zindywidualizowanego i suwerennego, jak twórczo ś ć artystyczna. 

Artysta, który pragnie unosić się na falach panującej obecnie mody · 

ironizuje Włodzimierz Karol Pessel - zdecydowanie woli filmową stop
-klatkę od portretu, 'show ' od wernisażu, 'event' od sceny rodzajowej, 

a 'performance' od mozołu w atelier. Do dalszego rozwoju twórczego 

nie wystarczą mu Warholowe puszki po zupie. Farby olejne, płótno, 

węgiel czy kamień to tylko utensylia, ćwierćśrodki. W najwyższej cenie 
są gigantyczne obiekty, 'mufti-screen video instal/ation: projekcje 

laserowe, skomplikowano obróbka fotografii. 



Szwajcarski prawnik i etnograf, Johann Jacob Bachofen, zwykł 

mawiać, że nienawidzi demokracji, ponieważ kocha wolność. Jose 

Ortega y Gasset pisze o triumfującej hiperdemokracji, nowej formie 

dyktatury gorszej od tyranii indywidualnego satrapy, którego można 

przynajmniej zidentyfikować. Powinna dawać do myślenia rosnąca 

akceptacja, z jaką przyjmuje się dziś podobne opinie . Socjocentryczne 

standardy w coraz większym stopniu niepokoją ludzi, których trudno 

byłoby podejrzewać o demokratyczne fobie. Najwyraźniej rażą ich 

zjawiska , których skala dawno przekroczyła granice absurdu. 

Bezkształtny tłum staje się punktem odniesienia dla niemal wszystkich 

dziedzin i rodzajów aktywności. Media kierują się wskaźnikiem 

oglądalności. Artyści uzależniają swą twórczość od wyników badań 

marketingowych. Ich dzieła oceniane są za pomocą sms-ów lub 

elektronicznych kliknięć. Państwowi włodarze podejmują strategiczne 

decyzje w oparciu o sondaże opinii publicznej. Politycy apelują o 

jeszcze większą integrację narodu. Wiara religijna mierzona jest 

pielgrzymkową tłumnością . Argumentem za przywróceniem kary 

śmierci jest znacząca liczba jej zwolenników. Strajkujący związkowcy 

powołują się na dobro ogółu pacjentów, pasażerów, nauczycieli czy 

uczniów. Internetowa encyklopedia tworzona jest przez internautów. 

Mieszkańcy Trójmiasta za najciekawsze wydarzenie kulturalne sezonu 

uznają Jarmark Dominikański. 

Ryszard Kapuściński: Jest więc masowa kultura i masowa histeria, 
masowe gusta (czy raczej brak gustu) i masowy obłęd, masowe 
zniewolenie 1 wreszcie - masowa zagłada. Jedynym bohaterem na 
scenie świata jest tłum, a główną cechą tego tłumu, tej masy, jest 
anonimowość, bezosobowość, brak tożsamości, brak twarzy. 

Czym się to skończy?Już to widać - końcem człowieka rozumiane

go jako osoba. Byt osobny rozprasza się, zanika. Społeczność będąca 

zbiorem indywiduów przeobraża się w masę tworzoną przez nie 

różniące się od siebie kukły, szczęśliwe, uwolnione od egzystencjal

nego trudu, wypełnione miazmatami, które uznają za swoje własne 

wnętrza. 
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