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   Pogoda taka, że Pamelo żegnaj. 
Słońce i upał spowalniają myślenie, 
wywołują uczucie senności, otępiają 
– więc człowiek siedzi i klika.
  W portalu Interia.pl, 24 czerwca, arty-
kuł Michała Michalaka „Czym grozi 
nieczytanie?”. Autor przytacza na po-
czątek wyniki badań sondażowych, 
które wydają mi się jakoś dobrze zna-
ne:
 „Amerykanie martwią się ostatnio, 
że ‘tylko’ trzy czwarte obywateli czy-
ta książki. W Polsce o takim poziomie 
czytelnictwa możemy pomarzyć.
   W 2014 roku 58 proc. ankietowa-
nych nie przeczytało ani jednej książki 
– wynika z danych opublikowanych 
przez Bibliotekę Narodową. Co wię-
cej, 47 proc. badanych przez cały rok 
nie zapoznało się z tekstem dłuższym 
niż trzy strony maszynopisu, a 19 proc. 
zadeklarowało, że nie przeczytało żad-
nego tekstu pisanego.
  16 proc. Polaków nie posiada w do-
mu żadnej książki, a więcej niż sie-
dem książek czyta zaledwie 11 proc. 
społeczeństwa. Nie czytają zwłaszcza:
mężczyźni, mieszkańcy obszarów 
wiejskich, obywatele z niższym wy-
kształceniem, ludzie starsi. Wśród 
mężczyzn z podstawowym wykształ-
ceniem ani jednej książki nie przeczy-
tało aż 86 proc. ankietowanych!”
  Na stronie internetowej Biblioteki 
Narodowej znajduję wyjaśnienie, dla-
czego te dane procentowe wyglądają 
dla mnie znajomo: Biblioteka Naro-
dowa prowadzi sondaże czytelnictwa 
co dwa lata od 1992 r.  Mam w głowie 
te wyniki sondaży, bo od przynajmniej 
23 lat, czyli od 1992 r., nic w Polsce się 
w kwestii czytelnictwa nie zmienia.
  Jednak artykuł Michała Michalaka, 
mimo że potwierdza rzeczy wiadome, 
czyta mi się dobrze, gdyż cieszy to, że 
ktoś też dostrzega te wiadome rzeczy 
i o nich pisze.  Na przykład to:
 „Zostawia nas w tyle większość roz-
winiętych państw. W Szwecji książki 
czyta 90 proc. społeczeństwa, w Ho-
landii 86 proc., a Czesi czytają średnio 
17 książek rocznie. W Unii Europej-
skiej czytelnikami gorszymi od Pola-
ków są jedynie Rumuni, Grecy i Por-
tugalczycy. Reszta państw czyta wię-
cej. Najwięcej – Szwecja, Holandia, 
Dania, Wielka Brytania i Niemcy. [...]
  - Najbogatsze państwa – wyłączy-
wszy te, którym trysnęła ropa albo są 
rajami podatkowymi – to państwa o 

bardzo wysokim kapitale kulturowym 
– wyjaśnia w rozmowie z Interią prof. 
Krzysztof Wielecki z Uniwersytetu 
Warszawskiego.
  Nasz rozmówca wskazuje na proste 
zależności. Czytanie książek uczy my-
ślenia abstrakcyjnego i daje wiedzę, 
dzięki czemu oczytane społeczeństwo 
jest bardziej innowacyjne, wytwarza 
nowe technologie, a jego praca jest du-
żo wydajniejsza. To wszystko sprzy-
ja mądremu bogaceniu się.
  - Większość problemów, jakie ma-
my – ekonomiczne, cywilizacyjne czy 
nawet codzienne, rodzinne – wyma-
gają myślenia abstrakcyjnego – wska-
zuje prof. Wielecki.”
  No tak, tylko jak przekonać do ucze-
nia się myślenia abstrakcyjnego te 58 
proc. ludzi, którzy nie widzieli książki 
z bliska i pojęcia nie mają, z czym to 
abstrakcyjne myślenie się je? Kwadra-
tura koła. (Dużo łatwiej byłoby powie-
dzieć, że cytowany artykuł jest anty-
polski.)
   Dalej jest jeszcze ciekawiej o na-
szym narodzie. Dowiadujemy się, że 
„nieczytanie sprawia też, że cierpią
nasze relacje społeczne. Nie ufamy 
sobie, nie rozumiemy się, nienawidzi-
my się. Jaki ma to związek z książka-
mi? Absolutnie ścisły.
 - Obserwujemy deficyt uczuć wyż-
szych, w związku z czym nie potrafi-
my spojrzeć na sytuację z perspekty-
wy innego człowieka, zrozumieć, dla-
czego on myśli inaczej i chce inaczej. 
Beletrystyka kiedyś kształtowała te 
uczucia wyższe, pokazywała moty-
wy, wahania i tak dalej. Słabo to wy-
nika z gier komputerowych czy siecz-
ki przekazu telewizyjnego – zauważa 
prof. Wielecki.
 - Stanowi to poważne zagrożenie dla 
demokracji. Obywatele nie rozumieją 
świata, w którym żyją, jego wyzwań 
i potrzeb (nawet swoich potrzeb nie 
bardzo rozumieją) i nie potrafią od-
czuwać, współczuć. Niezrozumienie 
drugiego człowieka powoduje brak 
zaufania. Zaufanie dla socjologów to 
spoiwo podstawowe, jak cement dla 
cegieł. Polacy są na jednym z ostat-
nich miejsc w Unii Europejskiej, jeśli 
chodzi o wzajemne zaufanie – dodaje 
nasz rozmówca.
   To nie tak, że nowe media są złe. 
Dzięki internetowi i telewizji dzisiej-
sze społeczeństwo ma świetnie rozwi-
nięte myślenie obrazowe, konkretne, 
nasze umysły chłoną mnóstwo infor-
macji z różnych źródeł. Tego nie by-
ło. Ale bez książek nie potrafimy tego 
wszystkiego mądrze analizować.
 - Nowe media nie pozwalają powią-
zać tych wszystkich informacji, w gło-
wach robi się sieczka. Nie umiemy
interpretować. To jest związane z bra-
kiem umiejętności myślenia abstrak-
cyjnego. Nie potrafimy porównać wie-
le informacji, zdystansować się, ująć
je w jednym porządku logicznym, zo-
baczyć w wielu kontekstach i wycią-
gnąć wnioski. Do tego potrzebne są 
książki – podkreśla prof. Krzysztof 
Wielecki. [...]
  Społeczeństwo nieoczytane pode-
jmuje nieracjonalne wybory, jest bar-
dziej podatne na populizm i propagan-
dę, daje się uwieść niebezpiecznym, 
kłamliwym ideologiom.”
  Na koniec tekstu – tak samo jak na 
jego wstępie – autor przytacza frag-
ment z mowy peruwiańskiego pisarza 
Maria Vargasa Llosy, w przekładzie 
Macieja Stasińskiego, wygłoszonej 
podczas odbierania przez niego Na-
grody Nobla. Jest to fragment, w któ-
ry koniecznie trzeba się wczytać, jeśli 

nie chce się zmarnować bez reszty 
swojego życia.
 „- Dobra literatura przerzuca mosty 
między różnymi ludami i ludźmi. Bu-
dząc rozkosz, cierpienie czy zdumie-
nie, łączy nas ponad dzielącymi nas 
językami, wierzeniami, przyzwyczaje-
niami, obyczajami i przesądami. Lite-
ratura rodzi braterstwo i przyćmiewa 
granice, które między mężczyznami i 
kobietami wytyczają niewiedza, ideo-
logie, religie, języki i zwykła głupota.”
  Przerywam klikanie na ten temat; 
w końcu nie samym czytaniem czło-
wiek żyje. Przechodzę ma rozwijanie 
myślenia obrazowego – włączam te-
lewizor. Nastrój poprawia oglądanie 
meczów Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej Kobiet. Wielka radość sporto-
wej rywalizacji, tak różna od tego za-
cięcia, wyczynu, walki dla pieniędzy 
– czyli tego wszystkiego co dominu-
je w zawodach sportowych, którymi 
prawie w stu procentach każą nam się 
emocjonować media. W piłce nożnej

Klikanie

kobiet mało teatru, gestów, udawania 
– przychylny uśmiech widza wywo-
łuje naturalność, mimo widocznego 
przecież pragnienia wygranej. Poza 
tym jakoś tak fajnie, gdy na przykład 
Korea Płd. wygrywa w nogę z Hisz-
panią. A złoty medal wręczyłbym bez 
wahania komentatorowi tych sympa-
tycznych zmagań, dla którego wszyst-
ko jest w nich perfect, excellent, bril-
liant... Jest.
  Zastanawia mnie bardzo rzucający 
się w oczy brak wiadomości o tych 
mistrzostwach na polskich portalach. 
Są za to bogate doniesienia z Copa 
America. Przychodzi mi do głowy, że 
może wynika to z obawy przed posą-
dzeniem o sprzyjanie „ideologii gen-
der”, za co w Polsce idzie się do piek-
ła. Ale nie tracę nadziei, klikam dalej. 
Jest! Na stronie Przeglądu Sportowe-
go z 10 czerwca krzyczy wielki tytuł:
„Skandal na MŚ kobiet. Fatalna mura-
wa i krwawe rany”. A ja miotam bez-
głośne przekleństwa, myśląc o dzien-

nikarstwie opierającym się na infor-
macjach znalezionych na Facebooku.
Koło się zamyka, bo te „krwawe ra-
ny” w tytule artykułu o mistrzostwach 
świata kobiet kierują na powrót moje 
myśli do tekstu o tym, czym kończy 
się nieczytanie.

  Nie lubię ciągłego słońca i upałów. 
Może ma to związek z praprzodkami,
żyjącymi przed tysiącami lat w dorze-
czu Tygrysu i Eufratu, którzy pozosta-
wili po sobie mocny ślad w moich ge-
nach. A może nie.
  Kanada przegrała w ćwierćfinale 
z Anglią 1:2. Doping do ostatniej se-
kundy meczu pięćdziesięciu czterech 
tysięcy kibiców w BC Place i owacja
dla przegranych po jego zakończeniu 
– bezcenne.

  Następne wydanie „Aha!” ukaże się 
któregoś gorącego dnia na początku, 
w środku lub bliżej końca sierpnia.

Na zdjęciu u góry ludzie i rzeczy. Na zdjęciu dolnym wyznawcy Kryszny i szczęśliwy człowiek w czapce z daszkiem 
i z papierową torbą pod pachą. Jest pierwszy dzień lata, gorąco i słonecznie. Jedni się z tego cieszą – drudzy mniej.
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