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Cztery techniki wywierania wpływu: 

1. 
Przejąć kontrolę nad sytuacją i stworzyć atmosferę 
przyjazną komunikatowi. Proces ten nazywany jest 
perswazją wstępną (przed-perswazją). Skuteczna 
perswazja wstępna ustala to, „co każdy wie" i „co wszyscy 
uważają za oczywiste" (nawet jeśli nie powinni, ponieważ 
w rzeczywistości kwestia powinna być przedmiotem 
dyskusji). 

2. 
Wiarygodność źródła. Nadawca musi zadbać o właściwy 
wizerunek w oczach odbiorców. Musi zaprezentować się 
jako ktoś sympatyczny, dobrze poinformowany, godny 
zaufania albo posiadający inne atrybuty ułatwiające 

przekonywanie. 

3. 
Takie skonstruowanie i przekazanie komunikatu, który 
skupi uwagę i myśli odbiorców dokładnie na tym, na czym 
zależy nadawcy - odwróci ich uwagę od argumentów 
przemawiających przeciwko prezentowanemu stanowisku, 
przykuje ją żywym, sugestywnym obrazem, a nawet skłoni 
odbiorców do autoperswazji. 

4. A 

Kontrolowanie uczuć odbiorców. Ta technika opiera się 
na przestrzeganiu prostej zasady: wzbudź w odbiorcach 
określone emocje, a następnie podsuń im sposób reakcji 
na te emocje, który - tak się składa - pokrywa się 
z działaniem, do którego próbujesz ich nakłonić. W takiej 
sytuacji odbiorcy skupiają się na własnych uczuciach 
i stosują się do prośby w nadziei, że pozwoli im to uni
knąć negatywnych emocji lub trwać przy emocjach 
pozytywnych. 

[za :] Elliot Aronson, Anthony Pratkanis „Wiek propagandy", Warszawa 2004. 

lak odróżnić propagandę 
od uczciwej perswazji: 

1. 
Czy komunikat porusza do namysłu nad poruszanym 
problemem? A może zniechęca do myślenia? 
Dla przykładu insynuacja, że Hillary Clinton wygląda jak 
ornament na masce Pontiaca. Proces myślowy ustaje. 
Nie ma powodu do dalszych dyskusji na temat poglądów 
Hillary Clinton - na przykład na temat opieki zdrowotnej 
albo wychowywania dzieci - ponieważ jest ona tylko głupim, 
niewartym naszej uwagi ornamentem na masce samo
chodu. Tego rodzaju pogardliwe żarty nie skłaniają do 
dyskusji, lecz skłaniają do konformizmu: zmuszają do po
dzielania cudzych poglądów ze strachu, by samemu nie stać 
się obiektem drwin. 

2. 
W jaki sposób nadawca komunikatu posługuje się 
emocjami? 
Absurdem byłoby sądzić, że możemy reagować na bieżące 
wydarzenia w sposób wolny od emocji. Nasz świat byłby 
smutny, gdyby niesprawiedliwość nie budziła w nas gnie
wu, ból innych ludzi - smutku, a nasze własne osiągnięcia 
- dumy. Wszystko zależy od sposobu, w jaki doznajemy tych 
uczuć. Dobry terapeuta może na przykład wykorzystać 
nasze poczucie niezadowolenia, aby zachęcić nas do 
namysłu nad życiem i pobudzić rozwój umiejętności życia. 
Zestawmy to z tanim żarcikiem, w którym wyśmiewa się 
wygląd nastolatki, tylko dlatego, że jest ona akurat córką 
prezydenta. Czemu to służy? Czy żart pomaga nam lepiej 
zrozumieć kwestie polityczne? 
Kiedy propagandysta bez skrupułów gra na naszym 
poczuciu niepewności, wykorzystuje nasze najgłębsze lęki 
albo oferuje złudną nadzieję - namysł i dociekania ustają. 
Stajemy się zależni od tych, którzy wspierają naszą maska
radę. Nasze emocje biorą górę nad zdolnościami 
krytycznymi. 

[za:] Elliot Aronson, Anthony Pratkanis „Wiek propagandy", Warszawa 2004. 



„Sancho Pansa wchodzi do kina w małym, prowincjonalnym 
miasteczku. Szuka Don Kichota, który siedzi w drugim 
końcu sali i wpatruje 'się w ekran. Kino pęka w szwach, 
balkon przypominający olbrzymią lożę wypełnia hałaśliwa 
dzieciarnia. Po kilku nieudanych próbach utorowania sobie 
drogi do Don Kichota, Sancho zajmuje miejsce obok 
dziewczynki (Dulcynei?), która częstuje go lizakiem. Seans 
już się rozpoczął. To film kostiumowy. Na ekranie pojawiają 
się uzbrojeni rycerze, a następnie kobieta. Grozi jej 
niebezpieczeństwo. Don Kichot zrywa się z miejsca, 
dobywa szpady, biegnie w kierunku ekranu i sztychem 
przebija płótno. Wciąż jeszcze widać rycerzy i kobietę, ale 
czarne rozdarcie powiększa się z każdą chwilą, bezlitośnie 
pochłaniając obraz. Z ekranu nie pozostało już nic, widać 
jedynie drewniane rusztowanie, które go podtrzymywało. 
Oburzeni widzowie wychodzą z sali. Dzieci z balkonu 
zagrzewają Don Kichota do walki. Tylko dziewczynka 
wpatruje się w niego z niemym wyrzutem". 

Giorgio Agamben „Profanacje", Warszawa 2007. 

Ja, Raul Polędwica, pragnę 
w niedługim czasie przemiąć 
władzę nad Farsją, przemiąć 
w swoje ręce ster tego wielkiego 
skraju, skraju naszych opojców. 
Nabierzmy wiatru w magle, 
tchnijmy stary farsz w nową 
Farsję. Więcej farszu, mniej 
fałszu. 



Mój cwel numer jeden, to 
zwiększenie zatrutnienia 
i poprawa warunków szycia 
obrywateli. Proponuję proste 
recepty, konkretne środki 

działania, by tchnąć stary farsz w 
nową Farsję, zwiększyć 

wydajność gospodarki, dodać 
otuchy, wskrzesić dawne 
zwartości. Farsuzi chcą wrócić do 
siebie, jak kiedyś, kiedy szło 

lepiej, kiedy byliśmy mali. Wtedy 
wszystko szło lepiej. 

Zreformować nasz skraj. Więcej 
farszu, mniej fałszu. Deratyzacja. 
Sranacja. Ogrom pracy przed 
nami. Wszystko zostało do 
zropienia. Trzeba rozwijać, iść na 
wrzód, unowowsteczniać, 
zakrzewiać, podgrzewać. 
Odmłodzić, odrodzić, odgłodzić, 
odgrodzić, zamiesić, zalesić, 
zadziecić. Ogłosić, wymiętosić, 
wypornosić, wycyckać, 
wypipkać. Odchucić. Wyfiucić. 



Wymłócić, ocucić, ukrócić 
zbałamucić, odtłu, . ,' 
sk , . , SC I C, 

apu~;1c, rozkłócić, odwrócić, 
zanu~1c, odsmucić, zmamucić 
ten piękny nasz skraj. 

NAM LAS 
; 

K A c 
DO SYTA 



ZAMIENIĆ ZUS NA MUS, 
PZU NA "W DUPĘ PSU", 
A NFOZ NA "PIĄCHĄ w NOS". 

PIĄCHĄ 

W NOS 



GENIA: No, to tak ... Czyli, tak ... 
No, więc. Świnister gołospodarki. 
Świnister srawiedliwości. Świnister 
~ezbezpieczeństwa wewnętrznego. 
Swinister rolnic-twaja-mać. 
Świnister kult rury i dziewictwa 
narozrodowego. Świnister z krowia. 
Świnister w pracy pij wycieki 
Stołecznej. 

ANNA ZOFIA: W pracy pij wycieki 
Stołecznej czy z procy bij w powieki 
serdecznej? 
RAUL: Może być tak i tak. Coś jeszcze, 
Genka? 
GENIA: Świnisterod brony. 
RAUL: Chodzi o jazdę traktorem? 
KAROL ANTONI: Nie, to świnister 
rolnic-twaja-mać. 
BRONKA: Czyli, że ten to od czego? 
KAROL ANTONI: Świnister od brony. 
Swojsko. Powszechna, obowiąz
kowa służba swojskowa i tak dalej. 
RAUL: A, tak, jasne, no pewnie. 
GENIA: I jeszcze jeden. Świnister 
straw zewnętrznych. 
RAUL: Czyli imperium kolonialne. 
lak kiedyś. 

Farsuzi, Farsuzki, dzisiejszy 
dzień to dla Farsji dzień chały. 
Dzień waszej chały i naszej. 
Dzień, w którym Farsja 
wkroczyła na drogę dobrodbytu 
i srawiedliwości. Na drogę posza
nowania zwartości. 
Na drogę wzajemnego podpusz
czania bździn w astmosferze 
chrześcijańskiego miłośmierdzia. 
Dzisiejszy dzień to dla Farsji 
dzień ulgi. Ulgi i pocieszenia. 



Musimy zakasłać w rękawy, 
połączyć nasze wyściółki we 
wspólnym szczynie, mającym na 
cwelu odbrudowanie wyżerunku 
Farsji w skraju i na śmiecie. 

Uprowadzenie Farsji na prostą. 

Wskrzeszenie mormonalnych 
zwartości naszych opojców. 
Potrzebny jest powszechny 
zaspał do pracy. 

Tchnijmy stary farsz w nową 
Farsję! Wiem, że wypierając 

mnie, wypraliście przede 
wszystkim program, którego 
jestem głosicielem. Niniejszym 
pragnę zapewnić każdego 
obrywatela i każdą obrywatelkę 
naszego pięknego skraju, iż 

wezmę na siebie trud realizacji 
wszystkich zawartych w nim 
obiet-nic-nic-nic-a-nic. Przed 
nami świetlana przeszłość. Nasza 
przyszłość jest za nami i, aby 
wyjść na jej spotkanie, musimy 
ruszyć wstecz krokiem pewnym, 
żwawym. Uwstecznianie będzie 

naszym postępem. 



Wyjdźmy naprzeciw słodkiemu, 
wczorajszemu światu. Niechaj od 
jutra będzie wczoraj! Przed nami 
dzieło ogromne, niezmierzone, 
ale połączymy wspólne wyściółki, 
zdepniemy się w sobie i będziemy 
się cofać, cofać się w błocie czoła, 
cofać się w brudzie naszych rąk 
tak długo, aż się cofniemy. 

W tym histerycznym momencie 
Farsja opuszczonych, Farsja 
zapuszczonych wydaje z głębi 

udręczonego i zrobolałego łona 
swego westchnienie ulgi i na
dziei. Gdyż mimo niesprzy
jających okoliczności zaduch 
w narodzie nie zginął; wszystkim 
tym niesprzyjającym okolicz
nościom przeciwstawiliśmy 
bowiem bohaterski odór. 



Cofając się, chcę wyjść 
naprzeciw obszczekiwaniom 
ludu. Chcę przywrócić Farsji 
wykluczonych, Farsji 
zawszonych prawo do 
godziwego szycia, prawo do 
rozboju drzemiących w niej 
możliwości. 

W dniu dzisiejszym Farsja 
potrzebuje działań. Działań 
i tylko działań. Musimy zdrapać 
z siebie całe to gówno, w którym 
tkwimy obecnie. Musimy 
od na leźć nasze podstawowe 
zwartości, nasze tradycyjne 
cwele takie, jak proca i rodzina, 
bruk, horror, ojszczyzna. Musimy 
zwrócić się wstecz, odrzucić 
podstępy postępu, rozbujać 
nasze życie w przyjaznym rytmie 
dawnych dni. 



Niniejszym zobowiązuję się 

przed wami, że chcę być 
rezydentem wszystkich Farsuzów 
bez wyjątku, rezydentem 
głodnym zadufania. 
Dzisiejszy dzień, drodzy 
współobrywatele, to dla mnie 
początek zaszczytnej służby. 

Oddam się jej ciałem i tuszą! 
Niech będzie chała naszemu 
skrajowi! Niech będzie chwała 

naszej źlemi ! 

Uniwersalna ściąga nowomowy 

W stanie wojennym środowiska opozycyjne stworzyły 

poradnik z zasadami budowania komunistycznej 
nowomowy. Zawierał zbiory A, B, C, D. 
Dowolne łączenie zdań z każdego zbioru tworzyło gotowe 
formuły „oratorskie". Pod pozorami zachowanej formy, 
całkowicie znikał sens. 



I 

zbiór A 

Koleżanki i koledzy ... 

Z drugiej strony „. 

Podobnie „. 

Nie zapominajmy 
jednak, że „. 

W ten sposób „. 

Praktyka dnia 
codziennego dowodzi, że „. 

Wagi i znaczenia tych 
problemów nie trzeba szerzej 

uzasadniać, ponieważ „ . 

Różnorakie i bogate 
doświadczenia „. 

Troska organizacji, 
a szczególnie „. 

Wyższe założenia ideowe, 
a także „. 

..... 

I 
„ 

zbiór B 
.„ realizacja nakreślonych 
zadań programowych „. 

„. zakres i miejsce szkolenia 
kadr „. 

„. stały wzrost ilości i zakres 
naszej aktywności „. 

„. aktualna struktura 
organizacji „. 

„. nowy model działalności 
organizacyjnej „. 

„. dalszy rozwój różnych form 
działalności „. 

„. stałe zabezpieczenie 
informacyjno-propagandowe 

naszej działalności „. 

„. wzmocnienie i rozwijanie 
struktur „. 

„. konsultacja z szerokim 
aktywem „. 

„. rozpoczęcie powszechnej 
akcji kształtowania postaw „. 

.... 

„ 
"' 

zbiór C 
„. zmusza nas do 

przeanalizowania .„ 

.„ spełnia istotną rolę 
w kształtowaniu ... 

„. wymaga sprecyzowania 
i określenia „. 

„. pomaga w przygotowaniu 
i realizacji „. 

„ . zabezpiecza udział szerokiej 
grupy w kształtowaniu „. 

„. spełnia ważne zadanie 
w wypracowywaniu „. 

„. umożliwia w większym 
stopniu tworzenie „. 

„. powoduje docenianie 
wagi „. 

„. przedstawia interesującą 
próbę sprawdzenia „. 

„. pociąga za sobą proces 
wdrażania 

i unowocześniania „. 

r-ł 

-

zbiór D 
„. istniejących warunków 

administracyjno-finansowych. 

„. dalszych kierunków rozwoju. 

„. systemu powszechnego 
uczestnictwa. 

„. postaw uczestników wobec 
zadań stawianych przez 

organizacje. 

„. nowych propozycji. 

„ . kierunków postępowego 
wychowania. 

„. systemu szkolenia kadry 
odpowiadającego potrzebom. 

„ . odpowiednich warunków 
aktywizacji. 

„. modelu rozwoju. 

„. form oddziaływania. 



Przykłady: 

"Praktyka dnia codziennego dowodzi, że stale 
zabezpieczenie informacyjno-propagandowe 
naszej działalności zabezpiecza udział szerokiej 
grupy w kształtowaniu odpowiednich warunków 
aktywizacji". 

„Koleżanki i koledzy, nowy model działalności 
organizacyjnej wymaga sprecyzowania i określenia 
postaw uczestników wobec zadań stawianych przez 
organizacje". 

cyt. za: www.web.archive.org 

Niech będzie chała naszemu 
skrajowi! N i ech będzie chwała 
naszej źlemi! 

, 



Musimy niezwłocznie wy
budować, wywindować, 
wypucować, wypastować, wy
p i as to w a ć, wyprostować, 
wypromować czy wręcz wypra
sować, a nawet wypompować, 
ten skraj. To nie będzie łatwe. 

To powszechny obowiązek. 

Posłannictwo każdego obry
watela i każdej obrywatelki. Będę 
głaskać, karaskać to swoło
czeństwo, które tak kocham. 
Swołoczeństwo, które tak 
kocham, musi się wykaraskać, 
namlaskać do syta. 

Musimy wspierać, wzbierać, 
wzniecać, podniecać, a z drugiej 
strony wymiecać i wyśmiecać 
każdy zbłędny element. 
Uchronię to swołoczeństwo 
przed zastojem i rozstrojem. 
Farsuzi ! Już wkrótce odzyskacie 
dawną głodność i dawną 
narodową drumlę. 

Drumlę z bycia Farsuzami. 



Tacy, co podejmują zaszyjtyłek, 
niech podejmą wysiltyłek. 
Pokraki, które co miesiąc 
dostawiały rentę, teraz będą co 
miesiąc dostawały prętem. 

W piętę. 

Pierwszą i przynajmniej na pierwszy rzut oka podstawową 
cechą populizmu jest bez wątpienia przekonanie, że „lud" 
jest ostoją wszelkich cnót, posiadaczem wielkiej zbiorowej 
mądrości, która pozwala niezawodnie odróżniać dobro od 
zła i sprawiedliwość od niesprawiedliwości. Vox populi - vox 
Dei, jak głosi stare porzekadło. Nie da się zaprzeczyć, że bez 
tego przekonania nie ma populizmu, nie znaczy to jednak, 
iż wszędzie, gdziekolwiek to przekonanie się pojawia, 
mamy z nim do czynienia. Romantyczna idealizacja ludu nie 
była sama przez się populizmem. Podobnie nie przekonuje 
mnie kwalifikowanie jako populistki Hannah Arendt z tego 
powodu, że w „Korzeniach totalitaryzmu" najwyraźniej 
idealizuje ona „lud", używając takich słów jak „masy", 
„tłum" lub „motłoch" zawsze wtedy, gdy mówi o poparciu 
udzielonym nazistom. Z drugiej strony, nie widać również 
powodu, aby „populistami" nazywać na przykład tych 
komunistycznych despotów, którzy lubili powtarzać, że 
ciągle trzeba uczyć się od mas lub nawet wysyłali 

inteligentów do wiejskich komun, aby spowodować ich 
szybszą reedukację. 



Chodzi z pewnością o motyw zbyt rozpowszechniony 
w myśli społecznej, aby na jego podstawie można było 
cokolwiek sensownie wyróżnić. Ponadto, rację ma, jak 

sądzę, Paul Taggart, stwierdzając, iż populistyczna retoryka 
„ludu" (ewentualnie „zwykłych ludzi", „szarego człowieka", 
„milczącej większości", itd.) jest w istocie pochodną paru 
innych rzeczy. 

Przede wszystkim (podobnie jak we wszelkich innych 
idealizacjach całości zbiorowych: ludu, proletariatu czy 
narodu) chodzi w tym wypadku nie o empiryczny, by tak 

rzec, „lud'~ który można byłoby wyodrębnić za pomocą 
względnie obiektywnych kryteriów społecznych, 

ekonomicznych czy kulturowych. Nie chodzi też w żadnym 
razie o ten sam „lud", którego suwerenność ma objawiać się 
w wyborach powszechnych. Populistyczny „lud" jest 
kategorią bez porównania węższą, albowiem po pierwsze, 
jest koniecznie m o n o I i t e m, po drugie, jest z samej 
swej definicji przeciwstawny wszelkim „elitom" - bardzo 
szeroko rozumianym i również traktowanym jako monolit 
- i całkowicie w y o b c o w a n y z istniejącego systemu 
politycznego. Taggart wprowadza w związku z tym pojęcie 
„heartland" - centrum, zdrowego jądra przeciwstawnego 
całej reszcie danego świata społecznego i reprezen
tującego rzekomo najprawdziwsze interesy i potrzeby 

większości. Do tego centrum potencjalnie należą, rzecz 
jasna, wszyscy wydziedziczeni i prześladowani, aktualnie 
tworzą je wszakże ci, którzy już są świadomi s'ftuać:ji 

swego zmarginalizowania i dojrzali do buntu przeciwko niej. 

Ale na tym nie koniec. Konstytutywną częsc1ą 
populistycznego wyobrażenia „ludu" jest przekonanie, że 
jest on b i e g u n e m o p o z y c j i, której przeciwnym 
biegunem są zdemonizowane, złowrogie, uprzywilejowane 
pod każdym względem i żyjące kosztem większości, elity. 
Tam, gdzie tej dychotomii nie ma, bezsensowne jest 
mówienie o populizmie bez względu na to, z jak wielkim 
kultem „ludu" mamy do czynienia. W tym przypadku chodzi 
- tyleż o sentyment dla ludu, co o res entym en t w 
stosunku do elit. Znamienne wydaje się przy tym populi
styczne wyobrażenie owych elit, albowiem obejmuje ono 
nie tylko, co najzupełniej zrozumiałe, wielkich posiadaczy 
i sprzyjającą im biurokrację, zbijających fortuny 
pośredników wszelkiego rodzaju i bankierów utrzy
mujących wysokie stopy procentowe wpędzające biedaków 
w długi, lecz również, z jednej strony najróżniejszych 
gryzipiórków i jajogłowych mędrków, ekspertów i oder
wanych od „ludu" uczonych, z drugiej strony, wszelkich, 
chociażby najbardziej demokratycznie wybranych i zde
cydowanie opozycyjnych, polityków, którzy - występując 
rzekomo w imieniu ludu - gotowi są jednak respektować 
przyjęte w istniejącym systemie politycznym reguły gry 
i nie wierzą w możliwość poprawienia czegokolwiek 
z dnia na dzień. Krótko mówiąc, elity to wszyscy, którzy 
mają coś, czego lud nie ma (władzę, majątek, wykształ
cenie, wpływy) i działają na jego szkodę. 

Populizm najchętniej sięga po niekonwencjonalne 
i bardziej spektakularne środki walki politycznej - takie jak 
gwałtowne demonstracje, nielegalne (a więc i nie poddane 
kontroli licencjonowanych związków zawodowych) strajki, 



bojkoty, blokady dróg i torów, tumulty wszelkiego rodzaju, 
mające dobitnie pokazać, czego „lud" naprawdę chce 
wbrew wszystkiemu, za czym opowiadają się jego rzekomi 
przedstawiciele, działający w ramach oficjalnych instytu
cji i obowiązującego prawa - bezdusznego ex definitione 
i stanowionego w wyniku manipulacji grup uprzy
wilejowanych. Liczy się wyrażana w danym momencie 
wola „ludu", a nie zdominowany przez elity, skorumpowany 
i skostniały z natury rzeczy układ instytucjonalny. Wiąże się 
z tym między innymi swoisty ideał przywództwa 
- przywództwa n i e z a p o ś r e d n i c z o n e g o przez 
utrwalone w danym kraju instytucje polityczne, lecz 
odwołującego się do jak najbardziej bezpośredniego 

związku lidera lub liderów z masami. Wychodząc poza 
demokrację, rozdzieraną przez konflikty między partiami, 
w kierunku moralno-politycznej jedności „ludu", populizm 
musi szukać uosobienia tej jedności, jakim jest chary
zmatyczny przywódca. 

Totalną wrogość wobec elit wzmacnia zwykle przeko
nanie, iż świadomie działają one na szkodę zwykłych ludzi. 
W grę wchodzi z reguły nie tylko usprawiedliwione na ogół 
poczucie sprzeczności interesów, lecz również głęboka 

wiara w istnienie s p i s k u skierowanego przeciwko 
„ludowi". Skoro „lud" doświadcza wielorakich deprawacji, 
ktoś musi być temu winien i ktoś musi na tym korzystać 
- tym bardziej, że gołym okiem widać, iż w najbiedniejszym 
nawet ·kraju nie brak takich, którym niczego nie brakuje. 
Skoro istnieje bieda, istnieje też niezawodnie wyzysk, 
oszustwo, złodziejstwo, i na przykład czyjaś nieuczciwa 
konkurencja. Wystarczy jeden wielki akt sprawiedliwości 
społecznej, aby sytuacja ludu zasadniczo się zmieniła. 

Winnymi okazują się zwykle jacyś o b c y: jeżeli nie 
po prostu Żydzi lub inna nielubiana w danym kraju nacja, 
to na przykład zagraniczny kapitał jako taki, kolonializm, 
Bank Światowy, globalizacja lub cokolwiek innego, co nie 
mieści się w obrębie swojskości ( .. . ). 

Poszczególne ruchy populistyczne są na ogół dość 
krótkotrwałe i skazane na klęskę, ale populizm pozostaje 
żywy na wszystkich kontynentach i nic bodaj nie zapo
wiada jego zaniku. Naiwnością byłoby liczyć na koniec 
populizmu. Jeśli nawet zgodzimy się, że na świecie 
dokonuje się nieustanny postęp, to nie jest przecież tak, 
że jest on harmonijny i wszechstronny, jak optymistycznie 
przewidywali dawni marzyciele. Ktoś zyskuje, ale i ktoś 
traci, zarówno w skali poszczególnych krajów, jak i w skali 
całego globu. Rośnie, niestety, masa ludzi wykluczonych 
z wszelkich jego dobrodziejstw, a nawet płacących jego 
koszty nie tylko we własnym przekonaniu. I nie podobna 
oczekiwać, że wszyscy będą bez końca godzić się z sytu
acją biedy i wykluczenia. W XIX i XX wieku społeczne 
niezadowolenie znajdujące wyraz w populizmie było na 
ogół wykorzystywane przez prawicowe i lewicowe ekstre
mizmy. W XXI wieku jakby straciły one swą dynamikę 
i znajdują się w ideologicznej rozsypce. Może to zapo
wiadać swego rodzaju tryumf populizmu jako głównej na 
razie artykulacji odnawiających się napięć między 
peryferiami i centrum, między biednymi i bogatymi, 
rządzonymi i rządzącymi - napięć, które mają miejsce 
zarówno w poszczególnych krajach, jak i w skali mię
dzynarodowej. To wszystko każe mi przypuszczać, że 
w przewidywalnej przyszłości temat populizmu nie straci 
na aktualności. 

Jerzy Szacki „Pytania o populizm", „Krytyka Polityczna" 2003, nr 4. 



Poza tym trzeba zrewindować 
pogromy szkolne, wywindować 

średni wiek ciała 
podagrogicznego. 

Zatrudnimy 
srawłóżków i srawłóżki, 

niech na młodzież skapnie 
choć cząstka ich wieloletnich, 

obfitych przemyślinień. 

Wyeliminujemy 
podłagogów zasiewających 
w młodościanych umysłach 

ziarno zgnihilizmu, 
szczerzących kulturę 
śmierdzi i kopulizm • 
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