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Do okruhu populárně-naučné literatury můžeme zařadit knihu britského novináře Anthonyho Brownea Úprk rozumu, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Dokořán. Zaslouží si pozornost politologů, sociologů, filozofů a vůbec všech odborníků i laiků zajímajících se o povahu soudobého společenského života. Tento provokativní esej se dostává do sousedství neméně kontroverzních publikací z ediční (ovocně-zeleninové) řady PNK ("politicky nekorektní" knihovnička). Společnost jí dělají "pohoršující" spis Nigela Lawsona Vraťme se k rozumu (téma globálního oteplování) a "kacířská" úvaha hradního poradce Petra Hájka Smrt ve středu (problém mediálního obrazu světa). Ve všech případech se jedná o tituly výsostně aktuální a jejich společenský ohlas (negativní i pozitivní) nutí k seznámení se s nimi, aby je čtenář mohl dle vlastního uvážení přijmout za své životní přesvědčení, nebo je s nehraným rozhořčením poplivat.
   Předchozí tituly ale ponechme stranou a podívejme se na nově vydanou knihu Browneovu. Ta dokládá, že provokovat je občas nutné a prospěšné. Kam, před kým a hlavně proč že lidský rozum peláší? Mnohé o pojednání napovídá samotný podtitul: Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. Klíčovým termínem je zde politická korektnost. Kolem tohoto pojmu a jeho absurdního uchopení nejen v dnešní Británii se celá úvaha točí. A co že to vlastně znamená? Uveďme příklad: politik prosazuje zákaz černých odpadkových pytlů - mohlo by se to jevit jako "rasistické" a podněcuje to tudíž k nesnášenlivosti. Věc na první pohled směšná a u nás snad nemyslitelná. Je tomu ale skutečně tak? Jak usuzuje komentátor Martin Weiss v předmluvě k českému vydání, být by tak mělo. Zároveň ale dodává, že čas, kdy nebude, může přijít dřív, než se nadějeme. Autor Anthony Browne nás sice informuje, že fenomén politické korektnosti je typický hlavně pro západní, vyspělejší a blahobytnější společnosti, které mají ve svém ukolébání se sklon k "degeneraci" a "intelektuálni dekadenci". Jenže rozmáhá se už i u nás a v dalších postkomunistických zemích.
    Pokud by celá věc začínala a končila zmiňovanými černými pytli na odpad, můžeme se zasmát a hodit to za hlavu. Browne však politickou korektnost prezentuje jako promyšlenou a nebezpečnou ideologii, ohrožující výdobytek svobody slova a demokracii vůbec. Ideologii, která svazuje myšlení do vyježděných kolejí neproblémových, nekonfrontačních proklamací a schematických šablon. Taková politicky korektní hesla potom znějí na první pohled rozumně, lidumilně a jsou většinou i motivována dobrými úmysly. v konečném důsledku ale často končí paradoxně opakem a zhoršením situace. Tabuizování určitých témat nezajistí odstranění problémů v reálném životě, naopak může prohloubit jejich dopady. Stejně škodlivé je na druhé straně vymýšlení problémů, které neexistují. Při popisu principů politicky korektního myšlení nachází autor dokonce styčné body s praxí marxismu (nedůvěra v demokracii, cenzurní zásahy, démonizování odlišných názorů) a neváhá citovat vyjádření o "novém fašismu". .
    Browne se nebojí vystoupit mimo hlavní proud v otázkách pozitivní diskriminace, přistěhovalectví, selhání multikulturní společnosti, kvót pro zastoupení žen, Afroameričanů, homosexuálů. . . Co bude následovat? Malí, velcí, tlustí? Na základě empirických dat přináší nový pohled na otázku platových podmínek žen a mužů, kriminalitu etnických skupin, příčiny rasové nesnášenlivosti nebo chudoby afrických zemí. Za téměř samozřejmé považuje autor těchto "heretických" názorů, že bude označen za rasistu, homofoba, islamofoba, sexistu atd. Jeho kniha skutečně na názorové odpůrce musí působit jako rudý hadr na rozzuřeného býka. Co ale Browneovi nemůžeme upřít, ať už se se všemi jeho závěry ztotožníme nebo ne, je to, že svým esejem rozviřuje stojaté vody nejpalčivějších problémů dneška a brojí proti myšlenkovému a vyjadřovacímu pokrytectví. Odmítá korektní taktiku jednohlasného omílání líbivých a jediných "morálních pravd". Podněcuje ke kritickému myšlení a obezřetnému přijímání všeho zdánlivě správného a nezpochybnitelného, všech oficiálních postulátů, prezentovaných politiky, médii i některými akademickými kruhy. 
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