
olejna awaria kolektora 
„Czajka” w Warszawie 
znów ujawniła słabe strony 
zarówno władz Warszawy, 

jak i jej struktur samorządowych. Pro-
blemy, które możemy obserwować 
podczas tego kryzysu, mają jednak 
głębsze przyczyny, teraz możemy je 
zobaczyć w szerszej perspektywie. 

Nagle milkną obrońcy przyrody, zie-
loni aktywiści, nikt nie przykuwa się 
łańcuchami do rury ściekowej, aby 
uchronić czystą wodę w Wiśle. Bardzo 
aktywni na ulicach bojówkarze lgbt 
również nie interesują się „swoim mias-
tem”. Zapewne przypadkiem w tym 
samym czasie na Uniwersytecie War-
szawskim zostaje przyjęty specjalny 
„Plan działań równościowych”, które 
okazują się w dobie pandemii, kryzysu 
ekologicznego i wielu innych ważnych 
problemów najważniejszym zagadnie-
niem trapiącym mądre głowy naukow-
ców z warszawskiej uczelni. W doku-
mencie dominują oczywiście slogany 
współczesnej lewicowej nowomowy: 
słowa „równość”, „różnorodność”, „wol-
ność od dyskryminacji” są tam odmie-
niane przez wszystkie przypadki. 

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą 
polską uczelnią, która wprowadza 
sztywne zasady wychodzące naprzeciw 
ideologicznym roszczeniom lewicy, za 
nim mają tak zapewne postąpić inne 
polskie uczelnie. Strategia wyznaczona 
w deklaracji przewiduje, że jednym z 
kryteriów rekrutowania pracowników 
naukowych będzie płeć, co zostało 
zdefiniowane: „w sytuacji kandydują-
cych osób o identycznych kwalifikacjach 
sugerowany jest wybór osoby z niedo-
reprezentowanej płci/grupy”. W ten 
sposób mają być wyrównane proporcje 
kobiet i mężczyzn w uniwersyteckiej 
kadrze nauczającej. Takie łoże Pro-
krusta ma być na razie stosowane w 
klasycznym systemie dwóch płci, ale 
oczywiście, zgodnie z ideologią postępu, 
będzie musiało być wkrótce dostoso-
wane do roszczeń pozostałych ponad 
50 „płci”, które identyfikują postępowi 
pseudonaukowcy z dziedziny gender. 

I chociaż ten dokument od razu 
został skrytykowany przez środowiska 
prawnicze jako naruszający zarówno 
Konstytucję, jak i Kodeks pracy, to 
zapewne niezależność uczelni, gwa-
rantowana sławetną już Ustawą 2.0 
Jarosława Gowina, pozwoli na wpro-
wadzenie tych zasad. Taki jest cel coraz 
aktywniejszej w ostatnich tygodniach 
i agresywniejszej kampanii lewicowych 
środowisk, które niszcząc dotychcza-
sowy porządek społeczny, wprowadzają 
swoje systemy antywartości. 

 
Utopia nowoczesności 
Wielkie miasta na całym świecie stają 
się coraz liczniejsze i coraz bogatsze, 
zmienia się ich struktura społeczna, a 
rozwiązania technologiczne zamiast 

służyć mieszkańcom, stają się istotnymi 
elementami infrastruktury, która ma 
zarządzać i kontrolować. Powstały już 
przecież koncepcje budowania specjal-
nych wielkich miast, realizowanych w 
utopijnej konwencji smart cities,  które 
opisywałem już na łamach „Naszego 
Dziennika” (nr 68, marzec 2020). Kon-
cepcje miast przyszłości w czasie pan-
demii nabrały innego wymiaru, jako 
luksusowego centrum izolacyjnego dla 
elit i chociaż na razie z powodu kryzysu 
finansowego ich budowa została tym-
czasowo wstrzymana, to z pewnością 
wkrótce powróci w ulepszonej formie. 

Ale problemy wielkich miast mają 
swoje głębsze przyczyny, które wynikają 
nie tylko z postępu technicznego, ale 
też ze stymulowanych zmian społecz-
nych, które powodują degradację i 
atomizację jego mieszkańców. Pamię-

tamy przecież, że jeszcze kilkanaście 
lat temu jednym z problemów dużych 
osiedli miejskich był „hałas dochodzący 
z piaskownicy”. Lokatorzy skarżyli się 
na hałaśliwe zabawy dzieci na osied-
lowych placach zabaw, na różne psoty, 
za którymi pewnie dzisiaj tęsknią. 
Dzieci nie wychodzą już „na podwór-
ko”, ale zostają w swoich pokojach, 
gdzie ich najważniejszym towarzyszem 
staje się telefon komórkowy. To w tym 
czarnym lusterku realizują swoje po-
trzeby społeczne, tam znajdują swoje 
cyfrowe hobby, szukają cyfrowych przy-
jaciół, uczą się i bawią. Wspólna prze-
strzeń zabaw podwórkowych przestała 
być im potrzebna. 
Życie dorosłych w dużych miastach 

też się zmieniło, naturalne kiedyś 
spotkania z innymi ludźmi, czy to w 
środkach komunikacji miejskiej, czy 
też w kolejkach do urzędów albo ga-
binetów lekarskich, powoli zanikają. 
Dzisiaj pracownicy ponadnarodowych 
korporacji, które budują swoje sie-
dziby właśnie w wielkich miastach, 
nawet nie wiedzą, że latem „na ze-
wnątrz”, w realnym świecie, panuje 
upał. Wychodząc ze swoich klimaty-
zowanych mieszkań, wsiadają do kli-
matyzowanych samochodów, które 
zawożą ich do klimatyzowanych, ste-
rylnych i skomputeryzowanych biur i 
„przestrzeni kreatywnych”. Miasto, 
które powinno być strefą publiczną, 
zamienia się w zbiór zatomizowanych 
jednostek, które realizują tylko swoje 
prywatne cele, a problemy dobra 
wspólnego i udział w akcjach spo-
łecznych ograniczają do czynnej bądź 
już tylko biernej aktywności na por-
talach społecznościowych. 

W wielkich miastach odsetek osób 
systematycznie biorących udział w prak-
tykach religijnych zmniejsza się, a rola 

katolickich społeczności parafialnych 
maleje. Aktywna obecność katolików 
w sieciowych portalach informacyjnych 
również nie jest wysoka i to nie dlatego, 
że nie nadążamy za dynamicznym roz-
wojem technologii cyfrowych, ale dla-
tego, że uważamy te metody komuni-
kowania za mniej ważne. I jest to pra-
widłowa postawa, technologie cyfrowe 
mają wspomagać naturalne kontakty 
społeczne, a nie je zastępować. Brak 
tych relacji odczuliśmy bardzo wyraźnie 
w czasie pandemii, izolowani i zamknięci 
tylko w przestrzeni naszych mieszkań. 
A właśnie tak od lat funkcjonuje wielu 
mieszkańców wielkich miast. Jedynymi 
wyjątkami „wyjścia z domu” była dla 
nich praca zawodowa albo zakupy w 
centrach handlowych, takich samych 
w każdym mieście, nawet układ po-
szczególnych sklepów firmowych w ko-
rytarzach centrów jest identyczny. Bę-
dąc wewnątrz dużego centrum hand-
lowego, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, 
czy znajdujemy się w Gdańsku, War-
szawie, czy też w Lublinie. Wszędzie 
panuje taki sam klimat pseudowolności, 
który sprzyja promocji antykultury. 

 
Zaplanowana dechrystianizacja 
Jeśli chcemy przywrócić fundamentalne 
wartości w wielkich miastach, musimy 
zrozumieć zmiany, jakie w nich zaszły 
na przestrzeni ostatnich lat. Przecież 
„wolność krzyżami się mierzy” i dlatego 
pierwszą ważną zmianą, jaką obser-
wowaliśmy, a która przyczyniła się do 
gwałtownych zmian w przestrzeni sto-
łecznej metropolii, była przegrana 
przez nas walka o krzyż postawiony 
15 kwietnia 2010 roku na Krakowskim 
Przedmieściu przez wiernych po wiel-
kiej tragedii narodowej, jaką była ka-
tastrofa smoleńska.  
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Antykultura wielkich miast
Metropolie idealnie nadają się do stosowania systemów powszechnej inwigilacji

Nie mamy żadnej 
gwarancji, że dane  
z miejskiego 
monitoringu nie będą 
wykorzystywane przez 
firmy marketingowe, 
wielkie koncerny 
medialne czy też przez 
organizacje, które 
realizują jakieś tajne 
programy społeczne
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Stał tam tylko do 16 września 2010 
roku. Dzisiaj go tam nie ma, a powinien 
pozostać na wieki jako najważniejszy 
wyraz pamięci wielkich Polaków, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem. 

Obrona kolejnych krzyży jest więc 
podstawowym celem, jaki powinniśmy 
sobie wyznaczyć. Czy trzeba przypo-
minać słowa św. Jana Pawła II: „Brońcie 
Krzyża od Giewontu do Bałtyku”? 
Dzisiejsze profanacje symboli chrze-
ścijaństwa to po części konsekwencja 
przegranych batalii w przeszłości, nie 
uchroni nas przed tym ani specjalne 
prawo, ani reforma sądów czy też jakieś 
specjalne grupy samoobrony. Skrajnie 
lewicowe ruchy realizują taki sam sce-
nariusz na całym świecie, możemy dzi-
siaj śledzić końcowe efekty tych działań, 
takie jak przemiany społeczeństw, np. 
we Francji, gdzie krzyże są niszczone 
razem z kościołami. Najbardziej tra-
gicznym wydarzeniem był pożar naj-
ważniejsze paryskiej katedry Notre 
Dame w kwietniu 2019 roku. To sym-
bole, które znaczą kolejne etapy marszu 
antykultury, w Polsce właśnie obser-
wujemy eskalację tego planu. 

Polska przetrwała czasy zaborów, 
wielkie wojny i okupację sowiecką dla-
tego, że posiadała wartości kulturowe, 
których żaden obcy najeźdźca nie był 
w stanie zniszczyć. Fundamenty pol-
skości najlepiej oddaje dewiza „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”, która pozwoliła 
nam zachować niepodległość. Po dru-
giej wojnie światowej, kiedy zabrakło 
elit wymordowanych przez Niemców 
i Sowietów, te, którym udało się prze-
żyć, zmuszono do emigracji: zewnętrz-
nej albo wewnętrznej. To w tym kry-
tycznym momencie pojawił się genialny 
pomysł ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 
który pozwolił milionom Polaków od-
nowić kult Najświętszej Maryi Panny i 
oprzeć się na niezbywalnych warto-

ściach i tradycjach. To z tego wielkiego 
zawierzenia wyrosła potem siła, która 
obaliła rządy komunistów i na nowo 
przywróciła Polsce wolność. Pamiętajmy 
zatem, że miarą niepodległości jest 
wiara i kultura narodowa. 

Dlaczego więc w wielkich miastach 
króluje dzisiaj antykultura, której pełne 
są wielkomiejskie galerie sztuki, teatry 
i inne instytucje? Czy szkoły, do których 
posyłamy nasze dzieci w wielkich mias-
tach, są inne, czy też środowiska na- 
uczycieli zostały już zdominowane 
przez walec antykultury w całej Polsce? 

Czy historię stulecia niepodległości 
mają wyznaczać wydarzenia propono-
wane przez lewicowy tygodnik, który 
proponuje spiąć klamrą dwa najważ-
niejsze, według niego, wydarzenia: „od 
historycznego koncertu Paderewskiego 
do sukcesu »Klątwy«”? 

Czy pamiętamy, że komunistyczne 
systemy wymagały od swoich zwolen-
ników „samokrytyki”? Czy to nie do 
tych słusznie napiętnowanych praktyk 
nawiązuje promowany dzisiaj „coming 
out”? Świat twórców kultury pełen jest 
takich przykładów. Dlaczego w mediach 
taką popularnością cieszą się ekshibi-
cjonistyczne zwierzenia „artystów”? 
Dlaczego od pewnego czasu panuje 
moda na publiczne wynurzenia o dom-
niemanych w przeszłości aktach wyko-
rzystywania seksualnego? Ta histeria 
zaczęła się w stolicy światowego kina w 
Hollywood. Dlaczego najwyższe oceny 

na portalach społecznościowych otrzy-
mują posty opisujące rzekome nadużycia 
w Kościele katolickim? Oczywiście ta 
obrzydliwa ofensywa plotek i niskiego 
lotu pseudoliterackich opisów nie jest 
poparta żadnymi dowodami, ale za to 
zapewnia popularność w lewicowych 
środowiskach „twórców kultury”. 

Tutaj obserwujemy zamknięte koło 
procesu degeneracji środowiska arty-
stycznego, które powinno stać na straży 
wartości kulturowych. Przecież nie mo-
żemy oczekiwać dobrych owoców od 
środowiska, które samo jest zanurzone 
w oceanie zła, kłamstwa i brzydoty. 
Pamiętajmy też, że korzystając z wy-
tworów kultury tworzonych w takich 
środowiskach, sami przyczyniamy się 
do ich promocji i przekazujemy je 
dalej naszej rodzinie, znajomym i spo-
łeczności, w której żyjemy. 

W końcu to w wielkich miastach 
znajdują się największe i najważniejsze 
uniwersytety, które wytwarzając pseu-
donaukowe teorie gender studies, eko-
logizmu czy też transhumanizmu, wy-
bitnie wspomagają antykulturę, tworząc 
„nowe wartości”, które mają zastąpić 
stary system paradygmatu naukowego. 
Ale to już temat tak obszerny, że za-
sługuje na osobny artykuł. 

 
W sieci kontroli 
Przyczyn obecnego stanu rozwoju an-
tykultury w wielkich miastach jest 
zatem wiele. Promocji antywartości 
wybitnie sprzyja informatyzacja całych 
przestrzeni publicznych. To już nie 
tylko środki masowego komunikowa-
nia, które są zdominowane przez kon-
cerny ponadnarodowe mające w swoich 
statutach wpisane promowanie skrajnie 
lewicowych wartości i poglądów. To 
także przestrzenie publiczne dużych 
miast, które są obecnie zapełnione 
systemami monitoringu i powszechnej 
inwigilacji. 

Kamery monitorujące centra hand-
lowe, parkingi, osiedla mieszkaniowe 
i tereny rekreacyjne wpisały się już na 
stałe w miejską strukturę. Mieszkańcy 
miast są do nich przyzwyczajeni, wła-

ściwie przestali je zauważać. A przecież 
ktoś analizuje dane z miejskiego mo-
nitoringu i stosując metody zaawan-
sowanej analizy, jest w stanie odczytać 
bardzo dużo informacji na temat po-
szczególnych mieszkańców wielkich 
miast. Nie mamy żadnej gwarancji, że 
te dane nie będą wykorzystywane przez 
firmy marketingowe, wielkie koncerny 
medialne czy też przez organizacje, 
które realizują jakieś tajne programy 
społeczne. Wielkie miasta idealnie na-
dają się do stosowania systemów po-
wszechnej inwigilacji. 

Antykultura, która obrała sobie jako 
siedzibę wielkie metropolie, czuje się 
tam coraz lepiej i zaczyna realizować 
coraz bardziej zaawansowane projekty, 
mające zmienić społeczeństwa zgodnie 
z założeniami marksizmu kulturowego. 
Aby dokładnie zrozumieć tę szeroką 
problematykę, warto obejrzeć 12-od-
cinkowy serial zrealizowany przez Te-
lewizję Trwam pt. „Antykultura”, po-
święcony zarówno historycznym korze-
niom marksizmu kulturowego, jak i 
jego współczesnym mutacjom, realizo-
wanym planom i wyznaczonym celom. 

Ten dokumentalny serial pozwoli 
nam nie tylko zrozumieć złożoność 
dzisiejszych problemów, ale nade 
wszystko pomoże opracować skuteczne 
programy obronne. Pierwszym i naj-
ważniejszym krokiem na tej drodze 
powinno być dokładne rozpoznanie 
struktury i możliwości wpływów anty-
kultury. Podążając tak wyznaczoną 
drogą, będziemy w stanie dokonać 
tego, co dzisiaj wydaje się prawie nie-
możliwe: zło antykultury zwyciężyć 
prawdziwymi wartościami. l 

 
Autor jest kierownikiem Instytutu Informatyki Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Dr Grzegorz
Osiński

Powstały już koncepcje 
budowania specjalnych 
wielkich miast, 
realizowanych  
w utopijnej konwencji 
smart cities

MYŚL JEST BRONIĄ12 publicystyka@naszdziennik.plPoniedziałek, 7 września 2020

Antykultura  
wielkich miast

Dokończenie ze s. 11

zygfryd.habrych@wsksim.edu.pl


