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(...) „Osiągnięcie celu z reguły przynosi

bowiem stan rozczarowania. Cel wyobrażony

różni się od urzeczywistnionego. Najtrudniej

jest, gdy wyobrażenia są karmione prag-nieniami

wzbudzonymi przez media. Pisma ilustrowane

wzmagają złudzenia pokazując radosne twarze

ludzi sukcesu w rozmaitych dziedzinach. Ale

potem dowiadujemy się, że środki pobudzające, z

alkoholem i narkotykami włącznie, były

konieczną »przyprawą« niezłomnego zdążania

do celu. Życie Marlin Monroe, powszechnie

znane, stanowi klasyczny obraz człowieka

sukcesu, zarazem głęboko rozczarowanego i

załamanego. Podobnym przykładem może też
być życie Brigitte Bardot, której sukces zamienił
się w poczucie klęski, a następnie separację od

ludzi i koncentrację na świecie zwierząt” – pisze
na stronie 21.prof. Maria Szyszkowska.

(...) „W drodze do najstarszego i najsłynniejszego w USA

parku narodowego – w stanie Wyoming – przeczytałem w

zabranym z domu Leszka polonijnym »Nowym Dzienniku«

– wiadomość o przywracaniu dziewictwa. Tak, są w Nowym

Jorku lekarze wykonujący – za jedyne 2 tysiące dolarów –
taką właśnie operację plastyczną, której najchętniej

poddają się dziewczyny z Ameryki Południowej” – pisze
na stronie 16.Józef Baran

(...) „

– pisze
na stronie 15.

An-
drzej Dębkowski

Treści prezentowane w

różnych mediach i przeznaczone dla

»nowej społeczności« łączą się ze sobą
w różnorodny sposób i na różnych

płaszczyznach, ale – niestety – nie są
spójne i dotyczą tak naprawdę tylko

pewnych, potrzebnych dla nadawców

(albo wydawców) fragmentów. Dlate-

go też zasadniczej zmianie ulega rola

tradycyjnie pojmowanej klasycznej

krytyki, a jej rolę przejęli tzw. recen-

zenci.

Przecież, aby zrozumieć jakie-

kolwiek medium, bądź wytwór

szeroko rozumianej kultury, należy

je badać je w całym intermedialnym

kontekście. Recenzowanie w no-

wych mediach nie pozwala na to.

Głęboka analiza, według »nowej

społeczności«, nie jest nikomu

potrzebna. Rozumienie rzeczy-

wistości ma być ograniczone tylko i

wyłącznie do zaangażowania się do

odbioru kolejnych, zaprogramowa-

nych oddziaływań na odhumanizo-

wane społeczeństwo”

(...) „Maria Dąbrowska, przeciwstawiając się

ograniczeniu swobód obywatelskich i metodom

stosowanym wobec więźniów politycznych,

odmówiła w 1935 roku przyjęcia Złotego Wawrzynu

Polskiej Akademii Literatury oraz dwukrotnie (w

1937 i 1938 roku) członkostwa tej organizacji.

W okresie Polski Ludowej przeciwstawiała się

metodom polityki kulturalnej, zwłaszcza zao-

strzeniu cenzury, ograniczeniu przydziału papieru na

druk książek i czasopism. Była sygnatariuszką

słynnego „Listu 34” – intelektualistów – do Prezy-

dium Rady Ministrów, złożonego przez Antoniego

Słonimskiego 14 lutego 1964 roku w kancelarii

premiera Cyrankiewicza” – pisze
na stronach 3-4 i 22.
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