
Numer 495
2 stycznia 2020

www.pauza.krakow.pl

2

Druga strategia to oportunistyczny permisywizm. 
Znacznie większa część obywateli mówi sobie: skoro tak za-
chowuje się elita wzorotwórcza, to może to jest w porządku. 
Może prawo i etyka nie jest od tego, aby norm przestrzegać, 
ale aby je obchodzić i podejmować działania pozorne. I na-
stępuje stopniowa eskalacja takiej postawy poprzez pięć 
kroków, pięć modalności normatywnych.

− Najpierw widzimy naoczne fakty – Oni tak robią. 
− Później myślimy − Tak się robi.
− Potem − Tak wszyscy robią.
− Potem − Tak można robić.
− I wreszcie − Tak należy robić.

I w końcu reguły moralne ulegają odwróceniu. Stają się 
swoją karykaturą. Zamiast przestrzeni moralnej pojawia się 
przestrzeń amoralna. 

Pierwszy przykład: paranoiczna nieufność: według ra-
portu CEBOSU 78% z nas nie ufa nieznajomym. To jedna  
z najgorszych statystyk na świecie, z wyjątkiem Afryki Rów-
nikowej! Zgadza się to ze wskaźnikiem potocznym: trudno 
znaleźć kogoś, kto się uśmiechnie do nieznajomego na ulicy. 
A znam kraje, gdzie to jest normalne. 

Drugi przykład: kult cwaniactwa. Kierowca, który prze-
strzega dozwolonej szybkości na szosie, jest traktowany jak 
naiwny nieudacznik i mięczak, a szaleniec w Porsche czy 
BMW jak idol. A znam kraje, gdzie widząc wyścigi na lewym 
pasie autostrady, inni kierowcy trąbią i dzwonią po policję. 
Efekt: według statystyk policji w zeszłym roku wydarzyło się 
w Polsce 2638 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. A w są-
siedniej Szwecji 200. 

Jeszcze inna, trzecia strategia to trywializacja dyso-
nansu. Jedni mówią jak po przegranym meczu reprezentacji 
narodowej: „Polacy, nic się nie stało”. Łamanie norm, cóż w 
tym takiego strasznego? Nie przesadzajmy. Inni dorabiają 
racjonalizacje (w trzech wariantach): − Pierwszy: oni tak wi-
docznie muszą, żeby zrobić kariery. Na ich miejscu pewno 
też bym tak robił.

− Wariant drugi: Tak samo albo jeszcze gorzej jest za 
granicą,

− Wariant trzeci: polityka to nie jest świat dla piękno-
duchów. 
Jest jeszcze jedna, ostatnia metoda obronna przed 

dysonansem moralnym: strategia kompletnego znieczulenia 
− indyferentyzm. Cieszymy się i słusznie z 62% głosują-
cych, bo to lepiej niż 50%, ale jednak aż 38% to ciągle free 
riders, których sprawy publiczne w ogóle nie obchodzą. Nie  
czytają gazet, w telewizji oglądają tylko seriale i ligę krajową, 
w smartfonach klikają na pornografię, na wybory się nie 
fatygują. Ich dysonans moralny nie dotyka, bo go ignorują, 
podobnie jak wszystkie problemy państwowej wspólnoty. Są 
właściwie tylko mieszkańcami, a nie obywatelami. 

Gdyby zanalizować pod tym względem wyniki ostat-
nich wyborów, tego najbardziej autentycznego sondażu, da-
łoby się określić precyzyjnie rozkład tych czterech strategii 
i stosujących je zbiorowości. Zadanie domowe dla kolegów 
empiryków. Teoretyk może tylko zastanowić się, od czego 
wybór redukcji dysonansu zależy? Wspomnę o dwóch z wielu 
czynników.

Pierwszy czynnik to wsparcie dla swoich mocnych 
standardów moralnych, albo przeciwnie dla oportuni-
stycznego permisywizmu − we wspólnocie. W kategorii 
pierwszej – kontestatorów – wsparcie we wspólnocie 
kontestacji: w stowarzyszeniach, klubach dyskusyjnych, 
ruchach społecznych. W kategorii drugiej i trzeciej – opor-
tunistów i permisywistów – wsparcie w amoralnym fami-
lizmie, czyli w grupie, która zamyka się tylko w świecie 
swoich, odgradza szczelnym murem od innych, w której 
liczy się tylko głos politycznego pater familias, czyta się 
przekazy dnia, potakuje i uprawia group-think (myślenie 
grupowe), oderwane od realiów. Aż dziw, jak pojęcie amo-
ralnego familizmu pasuje do naszej rzeczywistości. Tylko 
warto przypomnieć, że jego twórca, amerykański antro-
polog społeczny Edward Banfield wpadł na tę ideę przy 
badaniach mafii sycylijskiej. 

Czynnik drugi to różna dla różnych grup ważność od-
czuwanych dysonansów moralnych i stopień gotowości 
przehandlowania moralnych wartości za doraźne interesy. 
To dlatego dla niektórych środowisk, adresatów transferów 
socjalnych kwestia rządów prawa i ich naruszeń czy de-
strukcji sądownictwa to sprawy zupełnie abstrakcyjne i nie-
godne uwagi. Liczy się kasa: the economy, stupid.

Na koniec: co dalej z przestrzenią moralną i kapitałem 
moralnym. Widzę dwa scenariusze: cyniczny i romantyczny. 
Scenariusz cyniczny: wszystko będzie jak dotąd, impuls 
moralny będzie ulegać atrofii, destrukcja najważniejszej 
tkanki społecznej będzie postępować, osiągając katastro-
falne rozmiary. To mocna prognoza ostrzegawcza. Scena-
riusz romantyczny: po części dzięki uświadomieniu sobie 
groźby utraconej wspólnoty i zniszczonej przestrzeni mo-
ralnej nastąpi zahamowanie i odwrócenie trendu, powolna 
odbudowa kapitału moralnego.

Choć doświadczenie podpowiada scenariusz cyniczny, 
nadzieja dostrzega scenariusz romantyczny. Powyborcze 
wydarzenia w Senacie i w Sejmie pozwalają widzieć świa-
tełko w tunelu. Ludzie nagle dostrzegają, że można inaczej 
wybierać, inaczej debatować i to może uruchomić nową po-
zytywną dynamikę powrotu do standardów moralnych. Cza-
sami nawet bardzo małe trzęsienie ziemi może poruszyć la-
winę. Czy to jest rzeczywiście ten przypadek, czy naprawdę 
to jest the light at the end of a tunnel, czy też, jak pisał zaraz 
po zburzeniu muru berlińskiego niemiecki socjolog Claus 
Offe, kolejny tunnel at the end of a light, pokaże najbliższa 
przyszłość.
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