
Zauważyłem sobie kiedyś, że jednym z najpiękniejszych, rzadkich słów w 

polskiej mowie jest słowo "niewola". Od woli, nie-woli. To rzeczywiście 

ładne. [M. do Bł. s. 41-41]

Byle bełkotać, byle nie myśleć, a raj się otworzy [M. do Bł., s. 71]

U Miłosza sprzeczności: natura-kultura; religia - wyobraźnia; romantyzm 

odczuwania-ironia rozumowania [Bł. Do M., s. 80]

Prawda zatriumfowała, św. Jerzy górą, a smok zdechł [M. do Bł., s. 81]

… siedzimy po lasach, a na razie jedyną naszą zasługą jest to, że nie daliśmy się złapać [M. do Bł. s. 99]

…kultura była zawsze funkcją nierówności społecznych, nawet jej bezinteresowność ugruntowana była 

na koniecznej obojętności wobec losu upośledzonych [Bł. Do M. s. 119]

…Dorosłość, która jest właściwością wszelkiej Komedii  [Bł. Do M. s. 122]

…od maleńkości musiałem się ćwiczyć w odwrotności… [M. do Bł. s. 137]

<<Ludzie>> w ogóle to abstrakcja. Ona to właśnie pozwala tak gładko wykańczać ludziom ludzi w imię 

<<ludzi>>, bez zmrużenia oka. Dzięki niej tak łatwo jest właśnie kochać ludzkość, a jednocześnie 

popełniać bez specjalnych perturbacji wszelkie świństwa [M. do Bł. s. 145]

…wydaje mi się, że ludzie bardzo towarzyscy to wbrew pozorom ludzie na ludzi niewrażliwi, 

dosyć nieprzemakalni w istocie [M. do Bł. s. 146]

Teoria o menedżerach - twórcą był 

amerykański socjolog James Burnham 

(1905-1987) - zgodnie z nią, świat 

kapitalistyczny i komunistyczny zmierza ku 

identycznemu modelowi społeczeństwa 

rządząnego przez nową klasę kierowników-

menedżerów.

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Burnham

PZPR: organizacja z gruntu niemoralna, bo niepowiązana wewnętrznie żadnym stosunkiem do świata 

zewnętrznego [M. do Bł., s. 155]

Ergo troska o utrzymanie władzy polega przede wszystkim na stałym czuwaniu, aby permanentnie 

została utrzymywana ta atomizacja społeczeństwa, to postawienie każdego jednego obywatela 

wyłącznie w bezpośredniej relacji: obywatel-państwo, taka relacja oczywiście zapewnia państwu 

druzgocącą przewagę w stosunku trzydzieści milionów do jednego. Sypka masa, piasek, scalona tylko 

naczyniem, w którym jest hermetycznie zamknięta, między sobą indyferentna, przesypująca się, samo-

obca. [M. do Bł. s. 156]
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