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1 M. Ko sew ski, Lu dzie w sy tu acjach po ku sy i upo ko rze nia, Wy daw nic two Wie dza Po wszech na,
War sza wa 1985. 9

OD AU TO RA

Dwa dzie ścia pa rę lat te mu na pi sa łem stu dium o ra dze niu so bie z ochro ną i za spo -
ka ja niem po trze by god no ści przez więź niów prze by wa ją cych w in sty tu cjach pe ni -
ten cjar nych (któ rzy ule gli po ku sie za gro żo nej sank cja mi ko dek su kar ne go), pod da -
nych tam wie lo let niej sy tu acji upo ko rze nia 1. Po sta no wi łem wów czas roz wi nąć ten
te mat i opra co wać go w kon tek ście prze cięt nych, po rząd nych lu dzi, na co dzień sta -
wia nych przez ży cie w sy tu acjach po ku sy i upo ko rze nia. 

Za da nie stwo rzy ło no we pro ble my. Wpraw dzie bez tru du roz po zna wa łem funk -
cjo nu ją ce me cha ni zmy dzia ła nia uspra wie dli wień i ano mii, ale nie po tra fi łem ich
od nieść do sfe ry war to ści. Aby zro zu mieć, czym są war to ści, nie wy star czy je po -
znać choć by z naj mą drzej szych trak ta tów o ak sjo lo gii – trze ba ich do świad czyć.
Z pew no ścią nie by ło by tej książ ki, gdy by nie Mał go rza ta – mo ja żo na. Dzię ki niej
mo głem prze żyć naj waż niej sze war to ści – mi łość, wier ność, od da nie – w re la cjach
z naj bliż szym mi czło wie kiem i pa trzeć, jak je re ali zu je ja ko mat ka, trosz cząc się
o do bro na szych dzie ci, ko cha jąc je i bio rąc za nie od po wie dzial ność. Ta lek cja trwa
od prze szło dwóch dzie się cio le ci i nie idzie na mar ne. W mia rę jej trwa nia zy ski -
wa łem cen ne me ry to rycz ne prze słan ki dla po wsta ją ce go tek stu o wdra ża niu war to -
ści w co dzien ne ży cie. De dy ku ję tę książ kę Jej i na szym dzie ciom, któ re wspól nym
sta ra niem uda ło się nam wy cho wać na lu dzi wy so kie go oso bi ste go eto su.

W pierw szej po ło wie lat dzie więć dzie sią tych za czą łem or ga ni zo wać „tre nin gi aser -
tyw no ści god no ścio wej”, ucząc lu dzi róż nych za wo dów re guł za cho wa nia w sy tu -
acjach po ku sy i upo ko rze nia. Kil ku młod szych ko le gów mnie w tym wspo ma ga ło,
za ra zem ada ptu jąc do swo ich za in te re so wań wy pra co wa ną na tre nin gach „me to do -
lo gię”. Tak wła śnie wy ło nił się nie for mal ny ze spół zaj mu ją cy się god no ścią wła sną
i prze kła da niem jej na za cho wa nie. W nim po wsta wa ły też sce na riu sze szko leń dla
sze fów ma łych i du żych ze spo łów pra cow ni czych oraz dla lu dzi szcze gól nie eks -



po no wa nych w pra cy na sy tu acje po ku sy i upo ko rze nia. Uczy li śmy się na wza jem
od sie bie i od uczest ni ków szko leń. Szcze gól ną ro lę peł nił w ze spo le (i speł nia do -
tąd) Ire ne usz Kacz mar czyk, a nie oce nio ny wkład wnio sła Ja go da Fu da la. Dzię ki
dys ku sjom z ni mi i prak tycz nej pra cy do pre cy zo wa łem wie le tez za war tych w ni -
niej szym opra co wa niu. Nie bę dę aka de mic kim zwy cza jem re fe ro wał tu po glą dów
in nych ba da czy i sta nu ba dań oraz li te ra tu ry przed mio to wej w za kre sie na sze go te -
ma tu – to ma te riał na wie le gru bych to mów. Dla te go tyl ko wy jąt ko wo od wo łam się
do kil ku prac, któ re bar dziej niż in ne ukształ to wa ły mo je po glą dy do ty czą ce war -
to ści i wpły wu god no ści wła snej na za cho wa nie.

Przez dwa dzie się cio le cia ucząc stu den tów Uni wer sy te tu War szaw skie go, czym
jest ano mia, nie jed no krot nie ana li zo wa łem z ni mi „twar de”, czy li w tym wy pad ku
prak tycz ne do wo dy na to, że uczci wi lu dzie krad ną, a zło dzie je ma ją swój ho nor.
Kie dyś je den z naj zdol niej szych se mi na rzy stów na mó wił gru pę na wy na ję cie
na dwie go dzi ny dziew czy ny z agen cji to wa rzy skiej, by łej stu dent ki ASP. Przy pro -
wa dzi li ją na za ję cia, chcąc po znać jej me to dy chro nie nia i za spo ka ja nia po trze by
god no ści, cie ka wi, jak pro sty tut ka mo że mieć za sa dy i zy ski wać god ność wła sną,
mi mo uwi kła nia w ten za wód i wy ni ka ją cą z nie go sy tu ację ży cio wą. Dziew czy na,
„ob słu gu jąc” tych klien tów, ja cy aku rat przy szli, przy bie ra ła wo bec nich (we wła -
snym wy obra że niu) ro lę te ra peut ki po ma ga ją cej roz wią zy wać sek su al ne pro ble my
i umac nia ją cej (w swej oce nie) w ten spo sób ich więź ro dzin ną. Po za tym by ła
we wła snym od czu ciu do brą mat ką – wy na ję ła nia nię do rocz ne go syn ka – i do brą
cór ką, od wie dza jąc raz na ty dzień mat kę i dziec ko z na rę cza mi pre zen tów ku pio -
nych w War sza wie.

Wie le na uczy łem się od stu den tów. W set kach prac za li cze nio wych, na mo ją
proś bę opi sy wa li i ana li zo wa li ca se stu dy: za cho wa nie zna jo mych czy bli skich
w sy tu acjach po ku sy, ro dzaj sto so wa nych przez nich uspra wie dli wień w wy pad ku
się gnię cia po nie god ną ko rzyść. Wy szko lo ne stu denc kie oczy pod pa try wa ły i opi -
sy wa ły to, co dzie je się mię dzy ludź mi w te atrze ży cia co dzien ne go – wśród sę -
dziów, pro fe so rów, hy drau li ków, na bu do wach i w szpi ta lach, w po li cji i w urzę -
dach. Po wstał zbiór ob ser wa cji – nie któ re są bar dzo wni kli we – sta no wią cych swo -
isty prze gląd prze ja wów ano mii i moż li wych stra te gii ra dze nia so bie lu dzi w sy tu -
acjach po ku sy w Pol sce w la tach 1982–2007. Co cie ka we, spo so by uspra wie dli -
wień da ją się po li czyć na pal cach jed nej rę ki, a róż no rod ność sy tu acji po ku sy nie
ma gra nic. Nie któ re z tych prac wy ko rzy stu ję w tek ście ja ko ilu stra cje wy wo dów,
in ne, na pi sa ne przez stu den tów w 2007 r., za mie ści łem w przed ostat nim roz dzia le,
by uka zać, jak uspra wie dli wie nia do sto so wa ły się do po kus współ cze sno ści. 

Po rząd ku ję w tej pra cy ma te riał do ty czą cy trzech pod sta wo wych py tań z dzie -
dzi ny mo ty wa cji i po stę po wa nia lu dzi w sy tu acjach po ku sy: 

1. Dla cze go ce niąc so bie to, co do bre, cza sem wy bie ra my to, co złe?

Od autora
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2. Dla cze go w na szym po stę po wa niu kie ru je my się war to ścia mi?
3. Jak spra wo wać wła dzę nad dru gi mi i stwa rzać wa run ki uła twia ją ce lu dziom

po dą ża nie za tym, co do bre, a utrud nia ją ce wy bór te go, co złe?

Po prze czy ta niu tej książ ki czy tel nik bę dzie znał od po wiedź na py ta nie „Co ro -
bić?”, aby zwięk szyć wpływ war to ści na za cho wa nie. Jest to waż ne dla ro dzi ców,
na uczy cie li, me ne dże rów i po li ty ków – w róż nych za kre sach ma ją cych wła dzę nad
in ny mi. Zdro wo roz sąd ko we teo rie sto so wa ne przez nich w co dzien nej prak ty ce ta -
kiej od po wie dzi nie da ją. Po zo sta je jed nak na dal bez od po wie dzi py ta nie: „Jak
to zro bić?”. Na nie każ dy sam mu si so bie od po wie dzieć, uwzględ nia jąc kon kret ną
sy tu ację, miej sce i czas wy da rzeń. Przy go to wu ję po moc ne te mu opra co wa nie prak -
tycz ne Za rzą dza nie przez war to ści – pod ręcz nik me ne dże ra, opi su ją cy spo so by
ogra ni cza nia pra cow ni czych pod kul tur uspra wie dli wień i „ko rzy sta nia z oka zji”
oraz me to dy wpły wa nia na po za pła co wą mo ty wa cję pra cow ni ków, opar tą na po -
czu ciu god no ści i świa do me go bu do wa nia eto su wła snej or ga ni za cji. Planuję napi -
sa nie podręcznika dla rodziców i nauczycieli omawiającego ich możliwy wpływ
na kształ to wa nie się mo ty wu wła snej god no ści u uczniów. Po li ty cy na to miast po -
trze bo wa li by cze goś in ne go – nie za leż nych me diów i eto so wych dzien ni ka rzy, któ -
rzy stwo rzy li by im wa run ki, w któ rych kie ro wa nie się war to ścia mi bę dzie nie tyl -
ko spo łecz nie god ne i po żą da ne, ale tak że opła cal ne po li tycz nie.

Od autora
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ROZ DZIAŁ I

DLA CZE GO LU DZIE, CE NIĄC TO, CO DO BRE, 
IDĄ ZA TYM, CO ZŁE?

Pry wat na teo ria two rzo na przez każ de go z nas na co dzien ny uży tek dzie li lu dzi
na uczci wych i nie uczci wych, po rząd nych i łaj da ków, i twier dzi, że ko goś, kto ce -
ni po wszech nie uzna ne war to ści mo ral ne, moż na po znać po je go czy nach. To błąd.
Czło wiek nie jest, lecz by wa po rząd ny: by wa do brym lub złym oj cem, cza sem kła -
mie, a cza sem mó wi praw dę, wie rzą cy i prak ty ku ją cy od cza su do cza su grze szą.
Świat spo łecz ny skła da się wy łącz nie z ta kich wła śnie lu dzi, któ rzy by wa ją „po -
rząd ni” i „nie po rząd ni”. Ce nią war to ści, uwew nętrz nia ją je ja ko przy mio ty wła sne -
go „ja”, w oce nie oto cze nia spo łecz ne go ucho dzą za „lu dzi war to ści” i te war to ści
cza sem na ru sza ją. Mar gi nes pa to lo gii skła da ją cy się z „lu dzi nie po rząd nych”, nie -
speł nia ją cych tej de fi ni cji, zo staw my psy chia trom, po li cjan tom i pro ku ra to rom. 

1.1. WAR TO ŚCI A PO TRZE BA GOD NO ŚCI

Ter min „war to ści” za rów no w na uko wym, jak i pu blicz nym dys kur sie z re gu ły uży -
wa ny jest jed no cze śnie w czte rech zna cze niach:

1. War to ścia mi są by ty ab so lut ne – Bóg, Do bro, Pięk no, Praw da.
2. War to ścia mi są pew ne sta ny rze czy uwa ża ne za waż ne z po na do so bi ste go

punk tu wi dze nia – wol ność oj czy zny, wol ność oso bi sta, spra wie dli wość
w sto sun kach spo łecz nych, rów ność wo bec pra wa etc.

3. War to ścia mi na zy wa ne są naj bar dziej ogól ne wzor ce za cho wań słu żą ce
za pod sta wę po zy tyw nej lub ne ga tyw nej oce ny god no ścio wej ja kiejś oso by
(lub ta kiej oce ny gru py przez ogół). 

4. War to ści są to ce le dą żeń i po żą dań lu dzi zmie rza ją cych do oso bi ście ko rzyst -
nych sta nów rze czy – na przy kład po sia da nia wła sne go do mu, sa mo cho du, pie -
nię dzy, sta no wi ska, przy jem nej lub in te re su ją cej pra cy, moż nych przy ja ciół etc. 13



1 Omó wię póź niej ten pro blem, w tym przy no szą ce ko rzy ści war to ści in stru men tal ne.14

Je śli, przy stę pu jąc do roz wa żań o war to ściach, nie upo rząd ku je my po jęć i nie
bę dzie my ich uży wać w ści słym zna cze niu, wda my się w dys kurs gę si z pro się -
ciem. Dla te go spre cy zuj my – za war to ści przyj mie my ce nio ne przez wszyst kich
naj ogól niej sze wzor ce za cho wań, a przed mio tem roz wa żań uczy ni my war to ści
god no ścio we słu żą ce za kry te rium ogól nej oce ny jed nost ki ja ko oso by god nej lub
nie god nej i sta no wią ce pew ną ka te go rię war to ści spo łecz nych.

Ro zu mie nie war to ści ja ko ce lów wszel kich ludz kich po żą dań i dą żeń zbyt po -
sze rza za kres po ję cia „war tość”, tym sa mym czy niąc go bez u ży tecz nym, ce lem
ludz kich po żą dań lub dą żeń mo że być bo wiem prak tycz nie wszyst ko. Fi lo zo ficz ne
ka te go rie war to ści ab so lut nych są zbyt spe ku la tyw ne do ce lów ana li zy ży cia co -
dzien ne go. Dla te go waż ną dys ku sję o war to ściach ab so lut nych i ich wpły wie na ce -
nio ne przez lu dzi wzor ce za cho wa nia odłóż my na in ną oka zję, i zaj mij my się po -
wszech ni ka mi war to ści, czy li ogólnie ce nio ny mi wzor ca mi za cho wań mo ral nych.
Przed mio tem na szych roz wa żań bę dzie np. pa trio tyzm, a nie oj czy zna, natomiast
z pojęcia „wartości” wykluczymy sukces materialny, karierę zawodową czy awans.
Są w przed sta wia nym tu ro zu mie niu nie war to ścią, a ko rzy ścią. W na szym krę gu
cy wi li za cyj no -ku lt ur owym war to ścio wa nie czło wie ka ja ko oso by i przy pi sy wa nie
mu lub od ma wia nie oso bi stej god no ści na stę pu je wła śnie na pod sta wie po wszech -
ni ków war to ści, któ ry mi są mię dzy in ny mi: 

• lo jal ność, 
• od po wie dzial ność,
• od wa ga, 
• pa trio tyzm, 
• praw do mów ność, 
• rze tel ność, 
• so li dar ność, 
• spra wie dli wość, 
• to le ran cja,
• uczci wość,
• wiel ko dusz ność.
War to ści god no ścio wych nie jest wie le – moż na wy od ręb nić róż ną ich licz bę za -

leż nie od przy ję tych de fi ni cji oraz stop nia ogól no ści za sto so wa nych kry te riów.
Zda rza się, że war to ści w kul tu rze ma cie rzy stej i w pod kul tu rach zwa ne są ina czej
– na przy kład „czło wiek w po rząd ku” w pod kul tu rze prze stęp czej ozna cza ko goś
rze tel ne go i uczci we go. Wspól nym mia now ni kiem war to ści god no ścio wych jest
ich au to te licz ność – są to wzor ce za cho wań nie przy no szą ce ko rzy ści oso bi sty ch1. 

14
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Dlaczego ludzie, ceniąc to, co dobre, idą za tym, co złe?

15
2 In nym okre śle niem na to by wa po zy tyw na sa mo oce na, po czu cie wła snej war to ści, po zy tyw ny

ob raz „ja” etc. 15

W pierw szych la tach ży cia dziec ko ota cza ją zwy kle do ro śli da rzą cy go mi ło ścią
lub przy naj mniej życz li wo ścią, a przy tym sta no wią cy dla nie go au to ry tet. Ma ły Jaś
ce ni war to ści do ro słych i sta ra się być z ni mi w zgo dzie, bo ro dzi ce i in ni zna czą -
cy dlań lu dzie są wte dy ko cha ją cy i mi li, znaj du ją czas na za ba wę i da ją cu kier ki.
Za tym idzie też oce na – przy pi sy wa nie Ja sio wi przy mio tów wy ni ka ją cych z war -
to ści – grzecz no ści, do bro ci i mą dro ści. Dla te go trzy let ni Jaś szyb ko in ter na li zu je
pierw sze war to ści i uwa ża, że jest dziec kiem grzecz nym, do brym i mą drym. Ła two
to moż na spraw dzić – po wiedz my mu, że jest nie grzecz ny, zły lub głu pi, a wte dy
się po pła cze. Zro dzi ła się w nim no wa po trze ba – „by cia” grzecz nym, do brym i mą -
drym. Na zwij my ją po trze bą god no ści. Jest ona pod sta wo wą po trze bą struk tu ry
„ja” i po wsta je w mo men cie od dzie le nia się u dziec ka „ja” od „nie -ja”. Wskaź ni -
kiem jej za spo ko je nia jest utrwa lo ne na pew nym po zio mie po czu cie god no ści wła -
sne j2.

1.1.1. NOR MY A WAR TO ŚCI

Róż ni ca po mię dzy nor mą a war to ścią jest róż ni cą stop nia uogól nie nia. Nor ma jest
to względ nie szcze gó ło wy wzo rzec za cho wa nia słu żą cy do oce ny zgod no ści kon -
kret ne go czy nu z okre ślo ną war to ścią. Nor my sta no wią mniej lub bar dziej ogól ne
wska zów ki god ne go za cho wa nia, za po mo cą któ rych war to ści ob le ka ją się w treść
i wcie la ne są w po stę po wa nie czło wie ka w kon kret nej sy tu acji. 

Sie dzi na pod ło dze ma ły Jaś, któ ry ce ni so bie „grzecz ność”, cią gnie za wło sy
Mał go się i my śli: „Je stem grzecz nym chłop czy kiem”. Ma ma Ja sia po uczy go,
że grzecz ny chłop czyk nie cią gnie za wło sy Mał go się, zaś Jaś na uczy się wte dy
pierw szej nor my zwią za nej z „grzecz no ścią”. Ma łe dziec ko w pierw szych la tach
ży cia nie wią że ce nio nych i przy pi sy wa nych so bie war to ści z za cho wa niem – Jaś
nie kojarzy te go, że „jest grzecz ny” z „grzecz nym” po stę po wa niem.

War to ści in ter na li zu je my wcze śnie, a norm uczy my się do koń ca ży cia. Są czę -
sto two ra mi do syć skom pli ko wa ny mi, ma ją swo je uza sad nie nia i wy jąt ki okre śla -
ją ce ich sto so wa nie. Po wo du je to, że są wy uczo ne w pro ce sie so cja li za cji póź niej
niż pierw sze war to ści. Każ da pod kul tu ra, każ dy krąg ro dzin ny wno si do pro ce su
so cja li za cji nie co od mien ne wer ba li za cje, tro chę in ne nor my szcze gó ło we, któ re
przy pi sy wa ne mo gą być róż nym war to ściom, ogra ni cza za sięg norm ogól niej szych
etc. 
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Na kaz „bądź grzecz ny” nie jest nor mą, lecz in nym spo so bem wy ra że nia war to ści,
po nie waż lo ku je się na tym sa mym po zio mie ogól no ści, co „grzecz ność”. Nie wno -
si ni cze go no we go do pro ble mu sto ją ce go przed Ja siem, jak w no wej dlań sy tu acji
za cho wać się „grzecz nie”. Nor ma ukon kret nia ją ca „grzecz ność”, któ rą prze ka za ła
mu ma ma, mó wiąc: „nie wol no cią gnąć za wło sy Mał go się”, jest bar dzo szcze gó -
ło wa. Ogól niej szej na uczy się póź niej Jaś w przed szko lu („grzecz ne mu chłop cu nie
wol no cią gnąć żad nych dzie ci za wło sy”). In ny przy kład – nie jest nor mą, lecz spo -
so bem wy ra że nia war to ści ogól nik: „Na le ży po stę po wać spra wie dli wie”, nor mą
zaś za sa da: „na le ży rów no dzie lić wspól nie osią gnię te ko rzy ści”. Nor my jed nak nie
tra cą swej ogól no ści cał ko wi cie (np. al go ryt micz ny prze pis: „Na le ży te raz rów no
po dzie lić te tu taj po ma rań cze” nie jest nor mą), po zo sta jąc za wsze heu ry sty ka mi.

Nor my nie ge ne ru ją sa mo ist nej mo ty wa cji god no ścio wej do dzia ła nia zgod ne go
z ni mi, są je dy nie „przy swa ja ne” lub „ak cep to wa ne” przez czło wie ka ja ko wska -
zów ki re ali zo wa nia war to ści. Swo ją zdol ność do mo ty wo wa nia za cho wa nia zgod -
ne go z ni mi czer pią z war to ści. Nor my „przy swo jo ne” two rzą sys tem upo rząd ko -
wa ny we dług dwóch kry te riów:1616
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• Stop nia ogól no ści, od norm naj bar dziej ogól nych i naj bliż szych war to ściom,
do norm naj bar dziej szcze gó ło wych i naj bliż szych kon kret nym czyn no ściom.
Im bar dziej ogól na nor ma, tym trud niej jest okre ślić jej zwią zek z czyn no ścią,
im bar dziej jest szcze gó ło wa, tym trud niej okre ślić jej zwią zek z war to ścią.

• Przy pi sa nia do war to ści. Nor my po rząd ku ją się wo kół po szcze gól nych war -
to ści, two rząc stan dar dy nor ma tyw no -wa rt ości owe. Dzie je się tak na sku tek
dzia ła nia wie lu czyn ni ków: do świad cze nia oso bi ste go w ich sto so wa niu, kul -
tu ro wych wzor ców prze ję tych od in nych, prze my śleń wła snych sys te ma ty zu -
ją cych wie dzę o so bie etc. Upo rząd ko wa nie to nie jest zu peł ne. Róż ne war to -
ści ma ją czę sto wspól ne nor my – za rów no uczci wość, jak rze tel ność i od po -
wie dzial ność wy ma ga ją od da wa nia dłu gów, do trzy my wa nia przy rze czeń etc. 

Zgod ność lub nie zgod ność czyn no ści z nor mą nie jest wa run kiem ko niecz nym ani
wy star cza ją cym do dat nie go lub ujem ne go war to ścio wa nia czyn no ści. Są po te mu
trzy głów ne przy czy ny:

1. Jed nej war to ści na ogół od po wia da kil ka norm, na przy kład za cho wać się
spra wie dli wie zna czy: „dzie lić rów no”, „na gra dzać we dług za sług” etc.

2. Każ da czyn ność mo że być oce nia na w za kre sie kil ku stan dar dów war to ści
mo ral nych i/lub god no ścio wych. Ujem nie war to ścio wa na we dług jed ne go
z nich, mo że być do dat nio oce nia na w za kre sie dru gie go.

3. Nie któ re nor my za wie ra ją w swo im uza sad nie niu „oko licz no ści wy klu cza ją -
ce” ich sto so wa nie. „Nie za bi jaj” nie obej mu je wro ga na woj nie lub sy tu acji
„obro ny ko niecz nej”, „nie krad nij” cza sem obej mu je tyl ko „swo ich” etc.

1.1.2. AN TY WAR TO ŚCI

Zda wa ło by się, że je śli ktoś uwa ża, że na le ży po stę po wać łaj dac ko, nie spra wie dli -
wie, nie lo jal nie i nie uczci wie, i tak też się za cho wu je – to po stę pu je zgod nie z ce -
nio ny mi prze zeń „an ty war to ścia mi”. Ta ki uprosz czo ny po gląd jest rów nie nie praw -
dzi wy, co psy cho lo gicz nie wy god ny dla je go wy znaw cy, po zwa la jąc mu dzie lić lu -
dzi na gor szych i lep szych, na ce nią cych war to ści i ce nią cych „an ty war to ści”,
na uczci wych i nie uczci wych. Sam za wsze na le żał bę dzie do tej lep szej ka te go rii –
i tym wła śnie ła two zde ma sko wać po dob ne obron ne uprosz cze nie. 

„An ty war to ści” ja ko skład ni ków god no ścio we go „ja” nie na le ży my lić z ni ską
sa mo oce ną. Po czu cie, że jest się od in nych gor szym w ja kimś waż nym spo łecz nie
za kre sie, nie jest ce nie niem łaj dac twa za miast rze tel no ści lub tchó rzo stwa za miast
od wa gi. Weź my przy kład na sze go ma łe go Ja sia. Każ de dziec ko by wa cza sem nie -
grzecz ne, wpa da w złość etc., i otrzy mu je ne ga tyw ną in for ma cję zwrot ną („po stą - 17
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3 Mnie przy naj mniej to się nie uda ło. Kie dyś w We ne zu eli w Car cel Ma ra ca ibo wy da wa ło mi się,
że zna la złem ta kie go czło wie ka. Był tam wię zień – mo im zda niem cho ry psy chicz nie – któ ry wy mor -
do wał ca łą swo ją ro dzi nę i nie chciał o tym mó wić. Ja ko je dy ne go izo lo wa no go w za kra to wa nej ce -
li, bo bu dził strach współ więź niów. Tro chę po dob nie ba li się oni za wo do wych płat nych za bój ców
(Ma ra ca ibo by ło i za pew ne jest na dal waż nym cen trum ich szko le nia i eks por tu), któ rzy jed nak sa mi
za my ka li się w osob nym pa wi lo nie. Być mo że w tym pa wi lo nie zna la zł bym po szu ki wa ne go czło wie -
ka zdro we go i „złe go”, ale nie od wa ży łem się tam wejść. Mo gło się to nie spodo bać ko muś, a zle ce -
nie na mnie kosz to wa ło by tyl ko 300 do larów, jak mi do nie śli dwaj ra bu sie ban ko wi, życz li wie się mną
opie ku ją cy w Car cel Ma ra ca ibo.18

pi łeś brzyd ko/głu pio”). Cza sem ro dzi ce Ja sia my lą ze so bą oce nę uczyn ku i oce nę
oso by, mó wiąc: „je steś brzyd ki/ głu pi”. Mi mo te go nie uży je on „brzy do ty” lub
„głu po ty” ja ko bu dul ca do two rze nia wy obra żeń o swo ich przy mio tach. Nie po tra -
fi od czu wać du my z te go, że jest „wred ny, głu pi i zły” i prze ży wać te go w iden tycz -
ny spo sób, jak prze ży wa oczy wi sty dla nie go fakt, że jest „grzecz ny, mą dry i do -
bry”. Wy glą da na to, że na sze „ja” nie jest ta bu la ra sa, na któ rej wszyst ko moż na
za pi sać. W trak cie pier wot nej so cja li za cji czło wiek przy swa ja tyl ko war to ści. Są
tym, co w nas „do bre”, i tyl ko one przy no szą sa tys fak cje god no ścio we. Nie spo -
sób zna leźć zdro we go na umy śle czło wie ka, któ ry prze ży wał by ta ką sa mą sa tys fak -
cję god no ścio wą z po wo du przy sta wal no ści swe go po stęp ku do wzor ca „łaj dac -
twa”, ja ką prze ży wa ją wszy scy „nor mal ni” lu dzie z za cho wa nia zgod ne go z wzor -
cem „uczci wo ści”3. An ty war to ści ja ko przy mio ty „ja” co naj wy żej przy pi su je my
in nym – przy pi sa nie ich so bie jest sy gna łem kry zy su god no ścio we go i skut ku je de -
pre sją. Trud no po wie dzieć, skąd się bie rze to, że struk tu ra „ja” czer pie sa tys fak cje
god no ścio we tyl ko z te go, co do bre. Wy ja śnie nie moż na pró bo wać oprzeć na te zie
o funk cjo nal no ści po wszech ni ków war to ści dla ist nie nia każ dej spo łecz no ści i dys -
funk cjo nal no ści an ty war to ści. Ro dzaj ludz ki daw no wy gi nął by, gdy by czy nie nie
in nym zła rów nie ła two i czę sto przy no si ło sa tys fak cje god no ścio we i bu do wa ło
du mę oso bi stą, co czy nie nie im do bra. Moż na za pro gra mo wać ta ki tre ning uspo -
łecz nie nia ma łe go dziec ka lub mło de go czło wie ka, któ ry do pro wa dzi do re zul ta tów
z po zo ru nie zgod nych z po wyż szą te zą. Od po wied nio na gra dza ne dziec ko mo że
od czu wać du mę ze zła, któ re czy ni – na przy kład dla Ja sia od po wied nio oce nia ne -
go przez do ro słe au to ry te ty, drę cze nie ma łe go kot ka sta nie się „do bre”, a nie „złe”.
Wy ma ga to jed nak od wró ce nia wszyst kich po wszech nie przy ję tych kry te riów oce -
ny spo łecz nej i sztucz ne pod trzy my wa nie te go przez ca łe zna czą ce oto cze nie czło -
wie ka. W po wszech nym od czu ciu bę dzie to oce nia ne ja ko pa to lo gia, a w prak ty ce
trud ne do osią gnię cia. Wia do mo, że gru py pró bu ją ce bu do wać so cja li za cję na an ty -
war to ściach, na ce nie niu i dą że niu do „bez in te re sow ne go zła”, nie po tra fią dłu go
prze trwać w więk szej spo łecz no ści (naj lep szy do wód, że ich prak tycz nie nie ma),
a ujaw nio ne opi nii pu blicz nej bu dzą ta ką po wszech ną gro zę i nie chęć, że są szyb -
ko pod róż ny mi pre tek sta mi eli mi no wa ne (na przy kład sa ta ni ści). Za pew ne jest tak,

18
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że nie tyl ko jed nost ka, ale tak że kul tu ra du żej gru py lub spo łe czeń stwa nie jest
w sta nie sku tecz nie i na dłuż szą me tę przy swo ić so bie an ty war to ści. 

1.1.3. KO RZY ŚCI A WAR TO ŚCI

Dą że nia lu dzi wy ni ka ją z ich po trzeb. Dą że nia do ko rzy ści wy ni ka ją z po trzeb
struk tu ral nych na sze go or ga ni zmu i je go fi zjo lo gii, a dą że nia do war to ści, ujaw nia -
ją ce się ja ko mo ty wy god no ścio we – z pod sta wo wej po trze by struk tu ry „ja”. Po -
trze ba god no ści po wsta je wraz ze struk tu rą „ja” i jest osa dzo na w niej w po dob ny
spo sób, jak w fi zjo lo gicz nej struk tu rze or ga ni zmu po trze ba po kar mu i in ne po trze -
by ko rzy ści. Czło wiek mu si po zo sta wać w zgo dzie z war to ścia mi na pew nym mi -
ni mal nym po zio mie, po dob nie jak mu si do star czyć or ga ni zmo wi mi ni mum po ży -
wie nia. Nad mier ne wy gło dze nie unie moż li wia nor mal ne funk cjo no wa nie or ga ni -
zmu, po dob nie de pry wa cja po trze by god no ści po wo du je za bu rze nia w czyn no -
ściach struk tu ry „ja”, od po wie dzial nej za nor mal ne funk cjo no wa nie czło wie ka
w je go oto cze niu spo łecz nym, za je go po praw ne re la cje z bli ski mi mu oso ba mi, od -
po wied nie do sy tu acji od czu cia i emo cje etc.

Od róż nie nie oso bi stej ko rzy ści od war to ści, z uwa gi na fun da men tal ne zna cze nie
tych ter mi nów w dal szym to ku wy wo dów, wy ma ga szer sze go roz wi nię cia. Oprócz
wzor ców za cho wa nia god ne go, czło wiek przez uczest nic two w kul tu rze uczy się
za cho wa nia, któ re go tre ścią jest spraw ność w za spo ka ja niu pod sta wo wych po trzeb
wła sne go or ga ni zmu. Po trze by ko rzy ści są to „sta ny bra ku”, z cze go wy ni ka kil ka
wnio sków:

1. Gdy brak uzu peł ni my, po trze ba zni ka i prze cho dzi w stan „la tent ny”.
2. Tak jak brak moż na je dy nie usu nąć, tak po trze ba mo że zo stać tyl ko zre du ko -

wa na. Dą że nia do ko rzy ści opar te są na za sa dzie re duk cji na pięć lub po pę dów. 
3. Mo tyw ko rzy ści ma wy łącz nie awer syj ny cha rak ter, jest od czu wa ny su biek -

tyw nie ja ko stan przy kro ści: trud no so bie wy obra zić przy jem ne bra ki lub
przy jem no ści, któ re chce my zre du ko wać. Czło wiek kie ro wa ny ko rzy ścia mi
uni ka cze goś, a nie dą ży do cze goś (Ta de usz To ma szew ski, twór ca pol skiej
psy cho lo gii po wo jen nej, dzie li po trze by na „bra ki” i „dą że nia”). 

Po trze ba god no ści nie jest sta nem „bra ku cze goś”, lecz „dą że niem do cze goś”. Dzia -
ła nia czło wie ka z nią zwią za ne wy glą da ją ina czej niż w wy pad ku po trze by ko rzy ści:

1. War tość do dat nią dla pod mio tu ma sa ma ak tyw ność za spo ka ja ją ca po trze bę
god no ści „kon so nan sem god no ścio wym”. Mó wiąc pro ściej, god ne po stę po -
wa nie przy no si sa mo ist ną na gro dę w po sta ci „we wnętrz nej sa tys fak cji”. 19
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2. Po trze ba god no ści nie prze cho dzi w stan la tent ny, prze sta jąc wpły wać na za -
cho wa nie po jej za spo ko je niu, lecz sta le jest ak tyw na i wpły wa na za cho wa -
nie. W tym sen sie jest ona nie moż li wa do za spo ko je nia.

3. Czyn ni ki ze wnętrz ne (sy tu acja, od bie ra ne bodź ce) nie wy wo łu ją po trze by
god no ści, tak jak to się dzie je w wy pad ku mo ty wu ko rzy ści, lecz tyl ko stwa -
rza ją i okre śla ją moż li wość jej za spo ka ja nia.

Za cho wa nia ko rzyst ne od god nych róż nią się jesz cze pod dwo ma waż ny mi wzglę -
da mi:

1. Za cho wa nia kie ro wa ne mo ty wem ko rzy ści pod le ga ją ra cjo nal nej kal ku la cji
kosz ty – efek ty, któ ra nie ma za sto so wa nia do za cho wań mo ty wo wa nych
god no ścią. Do brym te go przy kła dem jest kon flikt et nicz ny, w któ rym kil ka
spo łecz no ści o róż nej na ro do wo ści nisz czy na wza jem swój do bro byt, pro wa -
dząc roz ru chy lub woj nę do mo wą w imię god no ści et nicz nej lub na ro do wej,
mi mo oczy wi stej nie ra cjo nal no ści i nie opła cal no ści ta kie go dzia ła nia, któ rej
do wo dzi de struk cja zdro wia, ma te rial ne go do byt ku, ru ina ca łe go kra ju.

2.  Każ dy z dwóch ro dza jów za cho wań – ko rzyst nych i god nych – za spo ka ja in ną
po trze bę psy cho lo gicz ną, kie ro wa ny jest in ną mo ty wa cją, rzą dzą cą się in ny mi
pra wa mi. Za cho wa nie kie ro wa ne mo ty wem ko rzy ści rzą dzi się pra wa mi teo rii
ucze nia, a pra wa rzą dzą ce za cho wa niem mo ty wo wa nym god no ścią cze ka ją
w więk szo ści na em pi rycz ne usta le nie. 

Za cho wa nia wy ni ka ją ce z po trzeb god no ści i ko rzy ści sta no wią od po wied nik
dwóch ro dza jów re gu la cji sto sun ków czło wie ka z oto cze niem – przy sto so wa nia
i dzia ła nia. Zda niem Ta de usza To ma szew skie go przy sto so wa nie ba zu je na mo ty -
wach ko rzy ści i ma cha rak ter re ak tyw ny, po le ga na za cho wa niu w ja kiś spo sób na -
rzu co nym. Na to miast dzia ła nie jest sa mo dziel ne, po le ga na na rzu ce niu przez dzia -
ła ją ce go wła snych wa run ków ota cza ją ce mu świa tu, jest za cho wa niem swo istym
dla czło wie ka, nie spo ty ka nym u zwie rząt.

1.2. SY TU ACJE PO KU SY

Z na tu ry swo jej mo tyw ko rzy ści nie jest sprzecz ny z god no ścią – nie ma nic złe go
w się ga niu po ko rzy ści, je śli nie na ru sza to war to ści. Klu czo wym po ję ciem w tej
książ ce jest kon flikt tych dwóch mo ty wów: dą że nia do wła snej ko rzy ści i dą że nia
do wła snej god no ści. Sy tu ację, w któ rej po wsta je kon flikt, na zy wam sy tu acją po -
ku sy: to w niej po rząd ni lu dzie cza sem oszu ku ją lub krad ną. Określ my, co sy tu ację
po ku sy od róż nia od in nych:20
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W na szym naj bliż szym czy tro chę dal szym oto cze niu znaj du ją się po dob ni do nas
„po rząd ni lu dzie”, ce nią cy so bie ele men tar ne war to ści mo ral ne – uczci wość, so li -
dar ność, spra wie dli wość etc. Mi mo te go nie bra ku je wo kół nas oszustw, łaj dac twa
i nie spra wie dli wo ści. To „po rząd ni” lu dzie na ru sza ją oso bi ście ce nio ne war to ści
i nie bę dąc w sta nie „wyż szej ko niecz no ści”, oszu ku ją i bio rą ła pów ki, naj czę ściej
dla nie wiel kich ko rzy ści. Kie dy ma my do czy nie nia z „po rząd nym czło wie kiem”?
Po rząd ny mi ludź mi je ste śmy my oraz na si przy ja cie le, zna jo mi, współ pra cow ni cy 21

• W sy tu acji po ku sy ca łość mo ty wa cji czło wie ka da je się z sen sem upro ścić je -
dy nie do dwóch mo ty wów – mo ty wu ko rzy ści i mo ty wu god no ścio we go. Ko -
rzy ści nie mu szą przy tym być du że, a dą że nia do nich nie zwy kle sil ne. Wy -
star czy, że się za zna cza ją na tle – za wsze ak tyw nych – god no ścio wych dą żeń
czło wie ka.

• Struk tu ra sy tu acji po ku sy – w ukła dzie ele men tów two rzą cych sy tu ację te
dwa mo ty wy wcho dzą ze so bą w kon flikt, nie da ją się ze so bą po go dzić. Sta -
wia to czło wie ka przed al ter na ty wą: al bo ko rzyść, al bo war tość – nie ma trze -
ciej moż li wo ści. Się gnię cie po oso bi stą ko rzyść od by wa się kosz tem war to ści
mo ral nej, zaś za cho wa nie zgod ne z ce nio ny mi war to ścia mi nie uchron nie po -
wo du je utra tę ko rzy ści. 

21
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4 Przed re for mą zło tów ki do lar kosz to wał 5000 zł, więc bank not od po wia dał war to ści 100 do la rów.22

i ko le dzy. Z łaj da ka mi prze cież się nie za da je my. Po rząd nym czło wie kiem jest
w po tocz nym po ję ciu ktoś, kto ma czte ry wła ści wo ści:

1. Ce ni oso bi ście „po wszech ni ki war to ści” – uczci wość, spra wie dli wość, so li dar -
ność, rze tel ność, bez stron ność etc. – i uwa ża je za waż ne i god ne po par cia;

2. Opi su je się za ich po mo cą, in ter na li zu jąc je ja ko przy mio ty wła sne i umiesz -
cza jąc w ob ra zie wła sne go „ja”. Mó wiąc krót ko, uwa ża, że „jest po rząd nym,
od po wie dzial nym, uczci wym, rze tel nym etc.” czło wie kiem;

3. Je go bli scy – ro dzi na, przy ja cie le – tak że przy pi su ją mu po sia da nie ta kich
przy mio tów, ma ją go za „czło wie ka war to ści”;

4. Jest rów nież „czło wie kiem war to ści” w oce nie życz li wych mu ko le gów z pra -
cy, prze ło żo nych, są sia dów i dal sze go oto cze nia.

Nie wi dzę pią tej wła ści wo ści, któ ra po zwo li ła by od róż nić po rząd ne go czło wie -
ka od łaj da ka. Każ dy po rząd ny czło wiek ma oczy wi ście wro gów – a ci ma ją
go za nic po nia lub łaj da ka. Któż jed nak nie ma wro gów? Tyl ko ci, któ rzy sta ra li się
wszyst kim przy po do bać i dla te go u wszyst kich za słu gu ją na po gar dę. Po rząd ni lu -
dzie na ru sza ją war to ści wy łącz nie wte dy, gdy znaj dą się w sy tu acji po ku sy i uzna -
ją, że jest to do bra „oka zja”. Krad ną, się ga jąc po na gan ną ko rzyść, gdy mo gą tak
uczy nić bez na ru sze nia do bre go o so bie mnie ma nia, i tym sa mym uczci wo ści.
Uwa ża ją, że w tej kon kret nej sy tu acji moż na uczy nić wy ją tek od re gu ły, po wo łu -
jąc się na ja kieś oko licz no ści, i się gnąć po ko rzyść. 

Dla cze go ce nią ca Bo ga Ewa na ru szy ła jed no z je go po le ceń i zja dła owoc za ka za -
ny? Mo gła przejść obok drze wa wia do mo ści złe go i do bre go, nie się ga jąc po je go
owo ce, gdy by wąż nie zbu do wał sy tu acji po ku sy i nie pod su nął jej uspra wie dli -
wień. Zna le zie nie się w sy tu acji po ku sy i wy wo ła ny tym we wnętrz ny kon flikt ro -
dzi na pię cie i jest sta nem nie przy jem nym. Po zby cie się te go na pię cia przez „wy co -
fa nie się” z sy tu acji po ku sy i zi gno ro wa nie po ja wia ją cych się ko rzy ści sprzecz nych
z ce nio ny mi war to ścia mi jest psy cho lo gicz nie ma ło praw do po dob ne. Z re gu ły lu -
dzie sięgają po korzyści od wo łu jąc się do re du ku ją cych dy so nans ra cjo na li za cji
i uspra wie dli wień.

BANK NOT 500 000 ZŁ4

Pa ni na czel nik wy szła ze swe go bok su w ha li ka so wej, wzię ła klucz od służ bo wej to a le ty
i skie ro wa ła się ku niej dłu gim ko ry ta rzem. Z le wej stro ny by ło sta no wi sko ka sy z kłę bią cą
się przy niej ko lej ką klien tów. Prze cho dząc obok nie go, do strze gła le żą cy na pod ło dze
bank not 500 000 zł – bank no ty te za czę ły wcho dzić do obie gu i mia ły du żą re al ną war -
tość. Od ru cho wo schy li ła się i pod nio sła go, po czym we szła do znaj du ją cej się tuż obok
to a le ty. Tam zo rien to wa ła się, że nikt in cy den tu z bank no tem nie za uwa żył – zna le zi sko
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6 Sy tu acje dy le ma tu mo ral ne go wy wo łu ją ce kon flikt dwóch war to ści mo ral nych oczy wi ście zda -
rza ją się, lecz w ży ciu co dzien nym dzie je się to rzad ko. Nie po zwa la ją one na jed no cze sną re ali za cję
dwóch (lub wię cej) dą żeń god no ścio wych, ale w każ dym ra zie czło wiek za cho wu je się wów czas
zgod nie z war to ścia mi, któ re sam ce ni, i któ re ce nią in ni. Ża den z moż li wych wy bo rów nie jest wów -
czas jed no znacz nie „do bry” lub „zły” z mo ral ne go i god no ścio we go punk tu wi dze nia. Dla te go w sy -
tu acjach dy le ma tu mo ral ne go mó wi my o wy bo rze „mniej sze go zła” lub „więk sze go do bra”. Oce na te -
go, czy ktoś wte dy wy brał wła ści wą war tość, to ob szar za in te re so wa nia fi lo zo fów – ety ków, a nie psy -
cho lo gów. 23

zda wa ło się nie mieć wła ści cie la. Wra ca ła z to a le ty ze zna le zio nym bank no tem w rę ku,
trzy ma jąc go tak, aby był dla wszyst kich wi docz ny. Po sta no wi ła od dać go na pierw sze żą -
da nie, lecz nikt jej nie za cze pił, nie za uwa ży ła żad ne go po ru sze nia wśród lu dzi ocze ku ją -
cych przy ka sie.

Przez dwa dni za sta na wia ła się nad po wsta łą sy tu acją. We dług re la cji za przy jaź nio nej z nią
ko le żan ki z pra cy, dal szy bieg zda rzeń był na stę pu ją cy: 

– Wy obraź so bie – re la cjo no wa ła pa ni na czel nik – trze cie go dnia wtar gnął do mo je -
go ga bi ne tu ja kiś nie zna jo my czło wiek. Po cham sku i nie prze bie ra jąc w sło wach, dał
mi do zro zu mie nia, że to ja ukra dłam mu 500 000 zł i za żą dał ich na tych mia sto we go
zwro tu. Wy rzu ci łam go za drzwi i na ka za łam opusz cze nie ban ku. By łam go to wa od dać te
pie nią dze, ale w tych oko licz no ściach oka za ło się to nie moż li we.

Czę sto my li się sy tu ację po ku sy z ja kąś ujaw nia ją cą się na gle zna czą cą ko rzy ścią –
na przy kład atrak cyj na ko bie ta zwra ca na sie bie uwa gę męż czy zny, ktoś nie ocze ki -
wa nie pro po nu je nam za ro bie nie pie nię dzy etc. Pó ki ko rzyść nie wcho dzi w kon -
flikt z war to ścia mi – męż czy zna jest wol ny, a za ro bek jest rze tel ny – nie jest to sy -
tu acja po ku sy w przy ję tym tu taj zna cze niu. Sy tu ację po ku sy two rzą oko licz no ści
wy wo łu ją ce we wnętrz ny kon flikt mo ty wów ko rzy ści i god no ści. Mo ty wy te mu szą
być czyn ne, w ja kimś przy naj mniej stop niu obec ne w świa do mo ści, aby śmy mo gli
mó wić o prze ży wa niu sta nu po ku sy. Zwróć my uwa gę, że nie ma my tu do czy nie -
nia z żad ny mi „dy le ma ta mi mo ral ny mi”5, któ re do roz strzy gnię cia wy ma ga ją za -
awan so wa nej wie dzy etycz nej o tym, co do bre lub złe. Oce ny etycz ne w sy tu acjach
po ku sy są wy jąt ko wo pro ste – każ dy gim na zja li sta wie, że złem jest wy bór oso bi -
stej ko rzy ści do ko na ny kosz tem na ru sze nia war to ści mo ral nej. 

Obiek tyw ny opis a prze ży wa nie sy tu acji to dwie róż ne spra wy. Je stem obiek -
tyw nie w sy tu acji po ku sy, gdy zda niem ob ser wa to ra ze wnętrz ne go po wsta je kon -
flikt mo ty wu god no ścio we go z mo ty wem ko rzy ści. Jest to jed nak tyl ko je go przy -
pusz cze nie opar te na mnie ma niu, że pew ne pa ra me try sy tu acji wy wo łu ją u lu dzi
prze ży cie kon flik tu dą żeń do ko rzy ści oraz dą żeń god no ścio wych. Znaj du ję się su -
biek tyw nie w sy tu acji po ku sy (traf niej po wie dzieć „w sta nie po ku sy”), je śli ten
kon flikt rze czy wi ście prze ży wam, po strze ga jąc i in ter pre tu jąc sy tu ację ja ko po ku -
sę. Ktoś po pa da w roz ter kę z po wo du po ku sy, a ktoś dru gi, w tej sa mej obiek tyw -
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nie sy tu acji mo że nie do świad czać żad ne go kon flik tu mo ty wa cyj ne go. Wi dzi tyl ko
ko rzy ści do wzię cia, al bo tyl ko war to ści – ja ko je dy ny zna czą cy mo tyw za cho wa -
nia. Je śli chce my być pew ni, że ktoś „od czu wa po ku sę”, a nie tyl ko mnie mać o tym
na pod sta wie ob ser wa cji, mu si my się do wie dzieć, czy sy tu acja wy wo ła ła w nim
kon flikt mo ty wów ko rzy ści i war to ści. Naj le piej wte dy po pro sić roz mów cę, aby
swo imi sło wa mi szcze gó ło wo opi sał, co od czu wał, i na zwał mo ty wy dzia ła nia. In -
for ma cję ta ką trud no jest uzy skać bez spe cjal nych za bie gów, po nie waż spra wa do -
ty czy nie chęt nie uświa da mia nych so bie in ten cji dzia ła nia (na zim no ana li zo wa ny
mo tyw „pój ścia za ko rzy ścią” ozna cza wy so ce na gan ne, świa do me dzia ła nie „prze -
ciw” war to ści). 

1.3. DY SO NANS GOD NO ŚCIO WY I JE GO RE DUK CJA

Dy so nans god no ścio wy jest spe cy ficz ną po sta cią dy so nan su po znaw cze go. Jest
sprzecz no ścią god no ścio wo zna czą cych prze ko nań o so bie, o wła snych przy mio -
tach i ce nio nych oso bi ście war to ściach two rzą cych ob raz sa me go sie bie („Ja ki je -
stem?”), z prze ko na nia mi do ty czą cy mi wła sne go uczyn ku i je go god no ścio we go
zna cze nia („Co ro bię?”). Dy so nans god no ścio wy od róż nia od dy so nan su po znaw -
cze go za gro że nie stwa rza ne po trze bie god no ści. Je śli nie zo sta nie zre du ko wa ny
do po zio mu to le ro wa ne go przez czło wie ka, mo że na dłuż szą me tę spo wo do wać
zna czą ce ob ni że nie po czu cia wła snej war to ści i w kon se kwen cji nie moż ność nor -
mal ne go funk cjo no wa nia struk tu ry „ja”. Zgod nie z teo rią Le ona Fe stin ge ra, re duk -
cja dy so nan su po znaw cze go mo że prze bie gać tyl ko na dwa spo so by: 

1. al bo zmie ni my któ reś z po zo sta ją cych w dy so nan sie prze ko nań na prze ciw ne,
2. al bo wpro wa dzi my po mię dzy nie trze cie prze ko na nie, któ re spra wi, że wcze -

śniej po strze ga na nie zgod ność znik nie, oka że się po zor na lub moż li wa do
to le ro wa nia. 

W przy pad ku dy so nan su god no ścio we go pierw sza z tych dróg jest nie do stęp na
– za cho wa nie wła sne jest fak tem trud nym do za prze cze nia, po dob nie nie spo sób
jest zmie nić przy mio ty wła sne na „an ty war to ści”. Po zo sta je tyl ko dru ga dro ga –
od wo ła nie się do prze ko nań „trze cich”, przy wo ła nie pew nych oko licz no ści i in ter -
pre to wa nie ich tak, aby sprzecz ność uczy nić „po zor ną”, zmniej sza jąc dy so nans
do wiel ko ści to le ro wa nej bez szko dy dla po trze by god no ści. W psy cho lo gii na zy -
wa się to „ra cjo na li za cją”, w po tocz nym ję zy ku „uspra wie dli wie nia mi”. 

Na zdro wy ro zum, jest oczy wi ste, jak po stą pić, aby stwo rzyć szan sę „do ga da nia
się” ku si cie la z ku szo nym. Trze ba naj pierw umie jęt nie ufor mo wać sy tu ację po ku -
sy i dać ku szo ne mu moż li wość ro ze zna nia się w niej, na stęp nie na le ży uzgod nić24
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6 Mó wi my tu o przy pad kach naj czę ściej spo ty ka nych, gdy ko rzy ści są „umiar ko wa ne”, miesz cząc
się w pew nych gra ni cach. Trud niej coś prze wi dzieć w sy tu acjach eks tre mal nych, gdy ja ko ko rzyść
w grę wcho dzi wa liz ka peł na uży wa nych bank no tów. Jest to jed nak na ty le rzad kie w prak ty ce, że nie
mu si my się tym zaj mo wać. 25

uspra wie dli wie nia, a do pie ro póź niej moż na przejść do ko rzy ści. Ku sze nie czło wie -
ka do złe go (i ko rzyst ne go) uczyn ku po le ga na sta wia niu go w sy tu acji po ku sy
i pod su wa niu mu uspra wie dli wień – rzecz w tym, czy ze chce je z na mi uzgod nić
i uznać za wia ry god ne. Je śli pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień po pro wa dzi my
umie jęt nie, chro niąc „ja” ku szo ne go, ku sze nie bę dzie nie mal za wsze sku tecz ne
i ku szo ny się gnie po ko rzy ści 6. 

Dla ilu stra cji, wy obraź my so bie sy tu ację, w któ rej lek ko pi ja ny kie row ca za trzy -
ma ny przez po li cję usi łu je na kło nić pa trol do pusz cze nia go wol no i pi lo to wa nia
do do mu. Ma w kie sze ni 1000 zł i de cy du je się ty le za pła cić za tę „przy słu gę”. Nie
ma żad nych szans na po wo dze nie, je śli za cho wa się wy nio śle i sło wem lub ge stem
po trak tu je po li cjan tów „z gó ry”. Wy cią ga jąc na stęp nie pie nią dze z kie sze ni, wy wo -
ła tyl ko do dat ko wo oskar że nie go o pró bę prze kup stwa. Spo tka go za słu żo na ka ra,
po nie waż nie po tra fił od po wied nio uzgod nić z po li cjan ta mi wia ry god nych uspra -
wie dli wień. Trud no uspra wie dli wić przy ję cie ko rzy ści od pi ja ne go prze stęp cy
i cha ma na do da tek – sta no wi to czyn nie god ny uczci we go, do bre go funk cjo na riu -
sza i obroń cy pra wa. Nie od wio zą go do do mu, chro niąc przed za trzy ma niem przez
in ny pa trol, bo to zna czy ło by, że da li się wy na jąć prze stęp cy i mu usłu gi wa li. 

Du żą szan sę na za ła twie nie spra wy z po li cjan ta mi da je te mu pi ja ne mu kie row -
cy in na tech ni ka:

• na wią za nie part ner skie go kon tak tu i sza cu nek oka za ny po li cjan tom,
• przy zna nie się do nie wła ści we go po stęp ku (wy pi cia jed ne go kie lisz ka wód ki),

któ ry uza sad ni nie zwy kły mi oko licz no ścia mi, na przy kład przy ła pa niem żo ny
na nie wier no ści, otrzy ma ną wia do mo ścią, że ma ra ka etc.,

• so len ne przy rze cze nie po pra wy,
• zwró ce nie uwa gi na to, że je chał wol no i ostroż nie, ni ko mu nie za gra żał sty -

lem jaz dy etc.
• umie jęt ne wpro wa dze nie wąt ku za pła ty 1000 zł, któ re po li cjan ci otrzy mu ją nie

za na ru sze nie za sad, lecz za po moc udzie lo ną czło wie ko wi w trud nej sy tu acji
ży cio wej.

Tym ra zem pi jak jest uprzej my, a spo so bem przed sta wie nia spra wy da je so bie i po -
li cjan tom moż li wość uzgod nie nia wia ry god nych uspra wie dli wień. Mo gło by z po -
zo ru wy glą dać, że ma ją do czy nie nia z prze stęp cą, gdy by w rze czy wi sto ści nie stał
przed ni mi po rząd ny czło wiek, któ ry na ru szył prze pi sy, bę dąc w wy jąt ko wo skom -
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pli ko wa nej sy tu acji oso bi stej. Nie wy wo łał przy tym żad ne go za gro że nia na dro dze
i swo im za cho wa niem da je gwa ran cję, że wię cej tak nie po stą pi. Jest w trud nej sy -
tu acji ży cio wej – jak moż na mu nie po móc i nie od pro wa dzić go bez piecz nie do do -
mu? Za pła ci za to 1000 zł, a więc od czu je fi nan so wą do le gli wość i w przy szło ści
po waż nie się za sta no wi się, za nim po kie lisz ku sią dzie za kie row ni cą.

Po rząd ni lu dzie nie się ga ją po nie god ną ko rzyść, cy nicz nie mó wiąc so bie: „krad nę,
oszu ku ję i bio rę ła pów ki, je stem łaj da kiem, i cóż w tym złe go?”, lecz dba ją o to,
aby krad nąc, móc po wie dzieć: „nic złe go nie zro bi łem, na dal je stem uczci wym
czło wie kiem”. W sy tu acji po ku sy po szu ku ją wia ry god nych uspra wie dli wień, któ -
ry mi mo gą zre du ko wać dy so nans god no ścio wy wy wo ła ny swo im za cho wa niem.
Je śli wnik nie my tro chę głę biej w zja wi sko po tocz nie zwa ne ko rup cją, oka że się,
że jest to wy łącz nie do me na „po rząd nych lu dzi” – a nie kry mi na li stów, psy cho pa -
tów, re cy dy wi stów i miej skich lum pów: 

• Sko rum po wa ny po li cjant „za ła twia” spra wę – lecz nie każ dą – tyl ko wy bra ne -
mu czło wie ko wi. Uwa ża przy tym, że „ko rzy sta z oka zji”, aby mu „po móc”,
bo ten je mu w za mian po ma ga lub po mo że. W po zo sta łych 99 przy pad kach
na 100 bro ni pra wa z głę bo kim prze ko na niem i nie raz z na ra że niem ży cia. Jest
prze cież w mnie ma niu wła snym, ro dzi ny i ko le gów do brym stró żem pra wa.

• Prze kup ny lub stron ni czy urzęd nik „przy chy la się” do wnio sku pe ten ta, za któ -
rym sto ją pie nią dze lub wła dza, ro biąc rzad ki wy ją tek wśród wie lu spraw. Je -
go zda niem, szcze gól ne oko licz no ści – w któ re „głę biej wnik nął” – po wo du ją,
że dla te go pe ten ta moż na, a na wet na le ży uczy nić wy ją tek w ru ty nie. 

• Sko rum po wa ny cel nik sto cię ża ró wek uważ nie spraw dza, a tyl ko jed ną prze pusz -
cza bez kon tro li na proś bę zna jo me go (wspar tą przy słu gą lub go tów ką), bo mu
„wie rzy na sło wo”, że je dzie w niej je dy nie tro chę wód ki na we se le cór ki.

Wszy scy zna ją ze sły sze nia roz ma ite ra cjo na li za cje i uspra wie dli wie nia w ro -
dza ju: „każ dy tak ro bi”, „tyl ko ry ba nie bie rze w ła pę, bo jej nie ma”, „co pań stwo -
we, to ni czy je” etc., ale nie każ de mu ta kie prze ko na nia są w sta nie zre du ko wać dy -
so nans god no ścio wy przy bra niu ła pów ki lub kra dzie ży. Re duk cję dy so nan su za -
pew nia ją tyl ko wia ry god ne uspra wie dli wie nia – ta kie, któ re usu wa ją „psy cho lo -
gicz ną” sprzecz ność po mię dzy tym, ja ki je stem, i tym, co ro bię. Jak wi dać, sed no
pro ble mu tkwi w od po wie dzi na py ta nie, skąd uspra wie dli wia ją ce prze ko na nia
czer pią swo ją wia ry god ność, czy li w zdol ności do re duk cji dy so nan su god no ścio -
we go. Wia ry god ność uspra wie dli wień po wsta je na dwa spo so by:

• „uzgad nia nia” ich z sa mym so bą na dro dze ra cjo na li za cji,
• uzgad nia nia ich z in ny mi w spe cy ficz nym pro ce sie spo łecz nym.
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7 Przez po ziom oso bi stej to le ran cji na dy so nans god no ścio wy ro zu miem tu taj ta ką wiel kość dy so -
nan su, któ ra po zwa la czło wie ko wi nor mal nie funk cjo no wać, bez ko niecz no ści cią głe go wy dat ko wa -
nia ener gii na re duk cję na pię cia wy wo ła ne go za gro że niem po trze by god no ści. 27

Uspra wie dli wie nia, któ re czer pią swo ją wia ry god ność ze spo łecz ne go pro ce su
ich uzgad nia nia, na zy wać bę dę da lej uspra wie dli wie nia mi spo łecz ny mi. Jest jed na
waż na róż ni ca mię dzy ra cjo na li za cja mi a uspra wie dli wie nia mi spo łecz ny mi. Ra cjo -
na li za cje re du ku ją dy so nans god no ścio wy z du żym tru dem i tyl ko do po zio mu oso -
bi stej to le ran cji 7, skąd ła two go wzno wić po przez kon fron ta cję spraw cy z mo ral -
nym lub spo łecz nym zna cze niem czy nu za po mo cą ra cjo nal nej ar gu men ta cji. Na to -
miast uspra wie dli wie nia uzgad nia ne w spo łecz nym pro ce sie wy ko rzy stu ją „ma gicz -
ny” wpływ gru py na jed nost kę i zy sku ją tak wy so ką wia ry god ność, że po tra fią trwa -
le zre du ko wać dy so nans god no ścio wy. Wzno wie nie dy so nan su god no ścio we go zre -
du ko wa ne go „spo łecz nie” jest trud ne, od por ne na ra cjo nal ną ar gu men ta cję w in dy -
wi du al nej roz mo wie. Po trzeb ne do te go jest uży cie tech nik gru po wych i wy wie ra nie
po dob ne go, lecz prze ciw nie skie ro wa ne go spo łecz ne go wpły wu na jed nost kę.

Po dział na ra cjo na li za cje i uspra wie dli wie nia spo łecz ne nie jest roz łącz ny, jed -
ne czę sto na kła da ją się na dru gie. Do ko na łem go tyl ko dla ce lów ana li tycz nych
i za chę cam czy tel ni ka do po sze rze nia o wła sne ob ser wa cje i prze my śle nia kon kret -
nych tech nik ra cjo na li za cji i uspra wie dli wień spo łecz nych. 

1.3.1. SPO ŁECZ NE UZGAD NIA NIE USPRA WIE DLI WIEŃ

Roz waż my na przy kła dzie, jak wy glą da pro ces spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie -
dli wień. Kie dy uczci wy pan pro fe sor ukrad nie cu dzy port fel, znaj du jąc wia ry god -
ne uspra wie dli wie nia, a kie dy te go nie zro bi? Wy obraź my so bie, że idę po do brym
obie dzie na spa cer, nie za przą ta mnie żad na szcze gól na myśl, po za chę cią po dzi -
wia nia pięk ne go wie czo ru. Wy cho dząc zza ro gu ulicz ki, wi dzę od da la ją ce go się
męż czy znę, a tuż za nim le żą cy na chod ni ku port fel, wy pcha ny wy sta ją cym zeń pli -
kiem bank no tów o wy so kich no mi na łach. Przy sta ję na mo ment i roz wa żam,
co mam zro bić? Bar dzo mi są po trzeb ne te pie nią dze, lecz prze cież ja, czło wiek
z aka de mic ką po zy cją, przy kład ny mąż i oj ciec, nie okrad nę nie uważ ne go prze -
chod nia! Za sta na wiam się, czy to je go, czy nie je go port fel – czy zgu bił go, czy
po pro stu nie za uwa żył – a męż czy zna w tym cza sie skrę ca gdzieś i zni ka. Roz glą -
dam się – wo kół nie ma ży we go du cha. Zbli żam się do port fe la, pod no szę i prze -
glą dam go – po wiedz my, że jest w nim tyl ko znacz na su ma pie nię dzy i kar tecz ka
z sied mio cy fro wym nu me rem, wy glą da ją cym na nu mer te le fo nu. Po sta na wiam
wró cić z port fe lem do do mu, aby ro ze znać się w sy tu acji, na ra dzić z żo ną i ro dzi -
ną. No wość tej sy tu acji i brak go to we go spo so bu za cho wa nia spo wo do wa ły,
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że chwi lę sta łem i roz wa ża łem, co zro bić, przez co utra ci łem wy bór naj prost sze go
roz wią za nia – za trzy ma nie od da la ją ce go się męż czy zny i za py ta nie, czy to je go
zgu ba. Ale je śli był by to czło wiek nie uczci wy – spoj rzał by na mnie jak na idio tę,
scho wał do kie sze ni nie na le żą cy do nie go port fel i po szedł da lej? Jest to ty po wa sy -
tu acja po ku sy, za rów no w obiek tyw nym, jak i su biek tyw nym zna cze niu. Speł nia
opi sa ne po przed nio dwa wa run ki de fi ni cyj ne:

• Zna le zio na su ma uru cha mia mo tyw ko rzy ści – uświa da mia mi, że od ro ku bez -
sku tecz nie zbie ram pie nią dze na no wy sa mo chód, o co żo na su szy mi gło wę, sta -
re au to zno wu się ze psu ło etc. Mo tyw god no ścio wy jest rów nie wy raź nie wi -
docz ny – je stem w mnie ma niu swo im i bli skie go oto cze nia czło wie kiem po waż -
nym i uczci wym, ni gdy nie po zwo lił bym so bie na przy własz cze nie so bie cu dzych
pie nię dzy. In ne mo ty wy są tu prak tycz nie nie obec ne i nie mu si my ich uwzględ -
niać ja ko wy znacz ni ków za cho wa nia – szcze gól nie mo ty wu stra chu, oba wy
przed ka rą i po tę pie niem spo łecz nym, przy ła pa nia na go rą cym uczyn ku etc.

• Sy tu acja jest prze ży wa na ja ko kon flikt mię dzy dą że niem do ko rzy ści a dą że -
niem do god no ści. Struk tu ra sy tu acji jest ta ka, że nie mo gę oby dwu tych mo -
ty wów za spo ko ić jed no cze śnie – za ra zem mieć pie nię dzy z cu dze go port fe la
i po stą pić uczci wie. 

WA RIANT I – UCZCI WY PRO FE SOR KRAD NIE

Wcho dzę z port fe lem do do mu, a tu wła śnie przy je cha li szwa gier i szwa gier ka z wi -
zy tą ro dzin ną. Ciesz ymy się wspól nie z nie spo dzie wa ne go spo tka nia, po czym opo -
wia dam o oko licz no ściach, w ja kich zna la złem port fel z pie niędz mi. „No, mi siu –
po wia da żo na – w koń cu za czy nasz dbać o ro dzi nę i przy no sić praw dzi we pie nią -
dze do do mu”. „Wresz cie los cię wy na gro dził – do da je szwa gier ka – ty dzień te mu
ukra dzio no ci port fel z 300 zło ty mi, te raz zna la złeś in ny z 30 ty sią ca mi. Spra wie -
dli wo ści sta ło się za dość”. Szwa gier od ra dza mi te le fo no wa nie na nu mer te le fo nu
zna le zio ny w port fe lu – te le fon dzwo nią ce go moż na zi den ty fi ko wać: „Nikt uczci -
wy nie gu bi ta kiej go tów ki. Pew nie był to gang ster wy mu sza ją cy ha ra cze – rok te -
mu w po bli skiej dys ko te ce dzia ły się w związ ku z tym dziw ne rze czy. Wi dzia łeś
go od ty łu – jesz cze cię «sprząt nie», aby po zbyć się świad ka”. Żo na do da je: „Na -
wet, je śli mu się do sta nie od bos sa za tę zgu bę, to chy ba nie za mie rzasz go ża ło -
wać?”. „Je śli ktoś nie po tra fi upil no wać port fe la z ta ką su mą, to wi dać lek ko mu
ona przy szła i uczci wie na nią nie za pra co wał” – do rzu ca szwa gier ka. Po cią gną cej
się w tym to nie dys ku sji ro dzi na zgod nym chó rem roz wie wa mo je i swo je dy so nan -
se. Po sta na wia my, że po ży czę szwa gro wi 5000 zł na pil ny re mont miesz ka nia, a po -
zo sta łą, „uczci wie zna le zio ną” su mę do ło żę do kup na no we go sa mo cho du. Wspól -
nie wy pi ja my bu tel kę szam pa na za szczę śli wy ob rót zda rzeń. Sta je się fak tem –
uczci wy pro fe sor ukradł zna le zio ny port fel.28

Rozdział I



29

WA RIANT II – UCZCI WY PRO FE SOR PO STĘ PU JE UCZCI WIE

Wcho dzę z port fe lem do do mu, gdzie za sta ję szwa gra i szwa gier kę przy by łych
z wi zy tą ro dzin ną. Tro chę mnie ich obec ność kon ster nu je – szwa gier jest we re dy -
kiem, zna nym z bez kom pro mi so wych osą dów, a szwa gier ka na le ży do ko ścio ła
Świad ków Je ho wy. Opo wia dam o oko licz no ściach, w ja kich zna la złem port fel,
a oni od ra zu za czy na ją mnie ata ko wać: „Dla cze go po zwo li łeś te mu czło wie ko wi
odejść? Za sta na wia łeś się pew nie, czy nie przy własz czyć so bie tych pie nię dzy,
praw da? No, to masz kło pot”. Z obu rze niem od rzu cam ta kie oskar że nie i bą kam
coś na swo ją obro nę. Dzwo nię pod nu mer na kar tecz ce zna le zio nej w port fe lu –
oka zu je się nie być nu me rem te le fo nu. Po burz li wej dys ku sji usta la my, że wy wie -
szę na oko licz nych do mach in for ma cję o zna le zio nym port fe lu. Po ty go dniu, gdy
nikt się nie zgła sza, uda je mi się z po mo cą ro dzi ny do trzeć do lo kal ne go stu dia te -
le wi zji ka blo wej i nie dro go za mie ścić ogło sze nie o zna le zio nym port fe lu. God ność
wła sna nie po zwa la mi opła cić te go ze zna le zio nej su my. Nie przy no szą efek tu
wszyst kie sta ra nia o od na le zie nie wła ści cie la zgu by, a zna le zio ny port fel cią gle jest
obiek tem przy krych ko men ta rzy szwa gra i szwa gier ki. Po trzech mie sią cach
na sku tek mo ich na le gań wy bie ra my wspól nie ja kiś cel cha ry ta tyw ny i wpła cam
nań zna le zio ną su mę, po kwi to wa nie cho wam w port fe lu i od dy cham z ulgą – po -
zby łem się kło po tu. Sta je się fak tem – uczci wy pro fe sor nie ukradł port fe la i po stą -
pił zgod nie z ce nio ną oso bi ście uczci wo ścią.

Róż ni ca mię dzy dwo ma opi sa ny mi wa rian ta mi zda rzeń nie po le ga – jak ła two
za uwa żyć – na róż ni cy w uczci wo ści pro fe so ra, któ ry zna lazł port fel, ani też na róż -
nym „stop niu in ter na li za cji” war to ści, sy tu acyj nym „za ła ma niu się oso bi stych
norm”, czy więk szym lub mniej szym „przy wią za niu do war to ści”. W koń cu opi sa -
ne wy da rze nie prze ży wa ten sam czło wiek. Za uważ my, że w oby dwu wa rian tach
wie dza o spo so bach i tech ni kach uspra wie dli wia nia swo ich i cu dzych uczyn ków
po cho dzi z co dzien ne go do świad cze nia „ku szo ne go” i krę gu osób za in te re so wa -
nych sy tu acją. W wa rian cie I ro dzi na wraz z za in te re so wa nym nie wy my śli ła prze -
cież ory gi nal nych, za ska ku ją co no wych uspra wie dli wień – wszyst kie one z pew no -
ścią by ły już do brze wszyst kim zna ne. Obie sy tu acje róż ni od sie bie je dy nie obec -
ność lub nie obec ność pro ce su spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień. Je go
dzia ła nie prze śledź my na na stęp nym przy kła dzie: 

DŁUG

Moi przy ja cie le po pro si li mnie o po ży cze nie pew nej su my pie nię dzy ich sy no wi, po cząt -
ku ją ce mu biz nes me no wi, chwi lo wo w ta ra pa tach fi nan so wych. Zna łem go od ma łe go.
Po życz kę miał od dać naj da lej za mie siąc. Tym cza sem mi nę ły czte ry mie sią ce, mój dłuż nik
w tym cza sie sprze dał pół swo jej fir my i ku pił udzia ły w in nej, zmie nił sa mo chód na no -
wy, ale nie zwró cił mi pie nię dzy, wciąż tyl ko obie cu jąc je od dać, za kil ka dni. Je go ro dzi -
ce, za wsty dze ni za cho wa niem sy na, zo bo wią za li się sa mi od dać dług w ra tach, z po wo - 29
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PROCES SPOŁECZNEGO UZGADNIANIA 
USPRAWIEDLIWIEŃ

Wszyscy tak robią...”

„Popatrz na tego X-a w rządzie – ten dopiero jest korytny...”

„PHARE to pieniądze darowane i nikt nie ponosi szkody...”

„Tak się zawsze działo – świata nie zmienisz...”

„Wiecie, kolego, chodzi 
tutaj o wspólnotę idei, 
a nie regułki...”

„Zabrać złodziejowi to 
nie kradzież...”

„Rozumiesz mnie, w 
tych okolicznościach 
można zrobić wyjątek...”

30

du po wsta łej sy tu acji by li skłó ce ni ze swą la to ro ślą. I oto pew ne go dnia pod czas se mi na -
rium szko le nio we go, któ re pro wa dzi łem dla biz nes me nów, zo ba czy łem na sa li mo je go
dłuż ni ka. Za sko czo ny i za kło po ta ny zno wu prze pro sił za zwło kę, twier dząc, że jesz cze nie
ma dla mnie pie nię dzy, ale już nie dłu go „ma mieć”. Na prze rwie za dzwo ni łem do je go ro -
dzi ców i opo wie dzia łem im o tej roz mo wie, a oni po in for mo wa li mnie, że syn, ja dąc
na se mi na rium, pod jął w ban ku du żą su mę w go tów ce. Za chę ca li mnie, abym go moc no
„przy ci snął” i „wy rwał” na leż ne mi pie nią dze, bez ujaw nia nia przy tym ich in spi ra cji. Roz -
ma wiam te dy z mo im dłuż ni kiem po now nie, lecz on klnie się na gło wy ro dzi ców, że nie
ma jesz cze dla mnie pie nię dzy. W cza sie prze rwy, za afe ro wa ny roz mo wą wy szedł z sa li,
po zo sta wia jąc swą ma ry nar kę na opar ciu krze sła. Się gną łem do po zo sta wio ne go w niej
port fe la. W chwi li gdy za czą łem od li czać na leż ny mi dług z wiel kie go pli ku pie nię dzy, mój
dłuż nik na gle po ja wił się wraz z gru pą słu cha czy i zła pał mnie na go rą cym uczyn ku. Mo -
je uspra wie dli wie nia, że tyl ko od bie ra łem swo je pie nią dze – brzmia ły dla pro ku ra to ra
i świad ków zda rze nia nie wia ry god nie. W ten spo sób zo sta łem zło dzie jem. Gro zi mi na wet
pro ces kar ny i ofi cjal ne na pięt no wa nie – ale dla sie bie, swo ich przy ja ciół i ro dzi ny je stem
na dal uczci wym czło wie kiem.30
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8 Po rząd ku jąc wy wo dy, po wiedz my ja sno, że wy klu cza my z na szych roz wa żań lu dzi zwa nych
czę sto psy cho pa ta mi, so cjo pa ta mi lub cho ry mi na nie zdol ność prze ży wa nia uczuć wyż szych (mo ral
in sa ni ty), któ rzy kie ru ją się wy łącz nie pod szy tą ego izmem kal ku la cją ko rzy ści, są po zba wie ni wszel -
kie go „zmy słu mo ral ne go” i zdol no ści prze ży wa nia god no ścio wych kon flik tów. Je śli po stę pu ją wła -
ści wie, zgod nie z war to ścia mi, to tyl ko z po wo du lę ku przed ka rą. 31

Sza cow ny pro fe sor uni wer sy te tu okradł swo je go stu den ta wów czas, gdy zdo łał
uzgod nić spo łecz nie i uwia ry god nić w ten spo sób uspra wie dli wie nia dla swo je go
czy nu. Te za, któ rą ilu stru ję tym przy kła dem, brzmi, że po rząd ny czło wiek ukrad nie
wów czas, gdy znaj dzie wia ry god ne uspra wie dli wie nia, i nie ukrad nie, gdy mu
ich za brak nie 8. Nie na le ży jed nak wy pro wa dzać z te go wnio sku, że dla te go czło -
wiek po stę pu je god nie, bo uni ka dy so nan su. My li my wów czas ze so bą to, co po -
wstrzy mu je za cho wa nia nie god ne, z tym, co na pę dza za cho wa nia god ne. 

Uważ ne przyj rze nie się te mu, jak lu dzie uzgad nia ją uspra wie dli wie nia czy nów
na gan nych mo ral nie, po zwa la na wy od ręb nie nie istot nych cech te go pro ce su – bez -
wy jąt ko wo ści, sek to ro wo ści, cią gło ści i jaw no ści.

BEZ WY JĄT KO WOŚĆ

Je den „spra wie dli wy” prze ry wa to czą cy się pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień,
któ ry wy ma ga bez wy jąt ko we go w nim uczest nic twa wszyst kich człon ków gru py.
Czło wiek in tu icyj nie wie, że „je śli wlazł po mię dzy wro ny, mu si kra kać, jak i one”.
Te mu, któ ry na gle prze sta je „kra kać”, gro zi ostra cyzm i izo la cja od gru py, a na wet
agre sja ze stro ny przy ja ciół i ko le gów. Ta ka „czar na owca” po zba wia do tych czas
sto so wa ne uspra wie dli wie nia wia ry god no ści i po trze ba god no ści u wszyst kich jest
w po waż nym nie bez pie czeń stwie. Za gro żo ne jest tak że po zy ski wa nie ko rzy ści –
jak pa mię ta my, po rząd ni lu dzie nie krad ną, a je dy nie ko rzy sta ją z oka zji. Upór oso -
by od ma wia ją cej uzgad nia nia uspra wie dli wień po wo du je, że oka zja sta je się kra -
dzie żą, nad uży ciem za ufa nia klien ta, nie god nym wy ko rzy sty wa niem za ufa nia pra -
co daw cy etc. Od mo wa uczest nic twa w przy no szą cym ko rzy ści pro ce de rze pra cow -
ni cze go ko rzy sta nia z oka zji koń czy się dla „czar nej owcy” odej ściem z pra cy.

Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ba da li śmy pro ces uzgad nia nia uspra wie dli -
wień czy nów „na gan nych” wśród eks pe dien tek dzia łu spo żyw cze go du że go skle pu
sa mo ob słu go we go. By ły to cza sy „ryn ku pro du cen ta”, nie do stat ku żyw no ści
w skle pach i sprze da ży kart ko wej. Nie by ło wów czas to wa rów pacz ko wa nych i te,
po któ re usta wia ły się dłu gie ko lej ki, by ły ręcz nie wa żo ne. Ca ły ze spół skle pu był
so li dar nie od po wie dzial ny za zgod ność ka sy z war to ścią przy ję te go do sprze da ży
to wa ru. Oka za ło się, że eks pe dient ki uzgodni ły so bie jako usprawiedliwienie nor -
mę „nie do wa ża nia 3 de ka gra mów”. Wa żyć „rów no” nie by ło wol no, bo na ra ża ło
to na stra ty ca ły per so nel – to wa ry się psu ją, ma ją na tu ral ne ubyt ki, klien ci krad ną
etc. Wię cej niż 3 de ka gra my nie do wa żać tak że nie by ło wol no, „bo to nie uczci we”.

31

Dlaczego ludzie, ceniąc to, co dobre, idą za tym, co złe?



32

Pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień po le gał w tej gru pie na „sta wa niu przy wa dze”
i wza jem nej po mo cy w „umie jęt nym” wa że niu (a ra czej nie do wa ża niu). Mi mo
że eks pe dient ki róż ni ły się w tym za kre sie spraw no ścią, każ da co ja kiś czas mu sia -
ła „sta nąć przy wa dze” – na wet no wi cjusz ki. Co mie siąc ro bio no nie ofi cjal ne bi lan -
so wa nie sta nu ka sy i sprze da nych to wa rów, a wy so kość nad wyż ki spra wie dli wie
dzie lo no – każ dej eks pe dient ce przy no si ło to do dat ko wo przy naj mniej rów no war -
tość pen sji.

Jed na z mo ich stu den tek, za trud nio na w du żym szpi ta lu, za te mat pra cy se me stral -
nej wy bra ła uspra wie dli wie nia sto so wa ne przez le ka rzy tam tej sze go od dzia łu gi ne -
ko lo gicz ne go. Z or dy na to rem od dzia łu od lat by ła za przy jaź nio na, w gro nie ro dzin -
nym gry wa li ra zem w bry dża. Wi dząc za in te re so wa nie swo imi spra wa mi, or dy na -
tor za czął chęt nie wpa dać do niej na ka wę. Nie mia ła pro ble mów z uzy ska niem
od nie go in for ma cji, ile kosz tu je ła pów ka za prze pro wa dze nie abor cji „pry wat nie”,
na od dzia le w bez piecz niej szych wa run kach etc. Or dy na tor chęt nie opo wia dał
o pro ble mach, ja kie ma w pra cy: jak to ko lej ny raz młod szy ko le ga przez pa zer ność
„po ha ra tał” w pry wat nym ga bi ne cie mło dą dziew czy nę w ósmym ty go dniu cią ży,
któ rą na sy gna le przy wio zła ka ret ka do szpi ta la w cięż kim sta nie, jak to „ci mło -
dzi” utra ci li te raz wszel kie za sa dy i „rwą pie nią dze” od pa cjen tów etc. Po nie waż
wszy scy w mie ście wie dzie li, że or dy na tor do ro bił się du że go do mu i dro gie go sa -
mo cho du, przyj mu jąc pry wat nie pa cjen tów, któ rych po tem le czył na swo im od dzia -
le, w roz mo wie kładł na cisk na „za sa dy” w do ra bia niu na bo ku, bez pie czeń stwo pa -
cjen tek przy za bie gach do ko ny wa nych w szpi ta lu, a nie w do mu, umiar ko wa ną ce -
nę bra ną od pa cjen tów za wi zy ty etc. Przez pół go dzi ny mo no lo go wał, słu chacz ka
zdaw ko wo mu przy ta ki wa ła, po czym uma wia li się na ro dzin ne go bry dża. W niej
ro sła nie zgo da na to, aby le karz jej mil cze nie trak to wał ja ko ak cep ta cję te go,
co mó wił, i by „uży wał” jej do uzgad nia nia uspra wie dli wień dla swo jej ka ry god nej
bier no ści w ro li sze fa od dzia łu. Gdy wresz cie po usły sze niu ko lej nej dra stycz nej hi -
sto rii nie wy trzy ma ła i za py ta ła or dy na to ra, dla cze go nic nie ro bi, aby ukró cić prak -
ty ki młod szych ko le gów, wy szedł bez sło wa i prze stał by wać na bry dżu. 

SEK TO RO WOŚĆ

Za cho dzą cy po wszech nie pro ces spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień szyb ko
po zba wił by war to ści wpły wu na za cho wa nie więk szo ści lu dzi, gdy by nie to,
że wia ry god ność uspra wie dli wień ma cha rak ter sek to ro wy. Uspra wie dli wie nia
dzia ła ją (tzn. re du ku ją dy so nans god no ścio wy) tyl ko w tych sy tu acjach po ku sy, dla
któ rych zo sta ły „spo łecz nie uzgod nio ne”. Po za ob sza rem sy tu acji i za cho wań ob ję -
tych wia ry god ny mi uspra wie dli wie nia mi lu dzie nie na ru sza ją war to ści dla oso bi -
stej ko rzy ści i są od po wie dzial ny mi pra cow ni ka mi, dy rek to ra mi, do bry mi są sia da -32
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mi, oj ca mi lub mę ża mi. Ktoś po wie, że w ten cy nicz ny spo sób pró bu ją oni ukryć
przed in ny mi swo je nie go dzi we prak ty ki. Tym cza sem lu dzie ci z głę bo kim we -
wnętrz nym prze ko na niem prze strze ga li i prze strze ga ją war to ści, na ru sza jąc je tyl -
ko w nie któ rych sy tu acjach po ku sy, ob ję tych uzgod nio ny mi i wia ry god ny mi uspra -
wie dli wie nia mi. Przy kła do wo: 

• Sprze daw czy nie w skle pie mię snym oszu ku ją tyl ko na wa dze, a zna le zio ny
port fel klien ta uczci wie mu od da ją. 

• Cel ni cy z pierw szej zmia ny go dzą się na za ni że nie war tość to wa ru do ocle nia,
lecz tyl ko do pew nej su my, zaś na dru giej zmia nie wcho dzi w grę du żo więk -
sza ob niż ka, ale tyl ko na nie któ re to wa ry.

• Urzęd nicz ki z pew ne go biu ra jaw nie i bez skru pu łów wy no szą dla dzie ci i wnu -
ków ma za ki i pa pier, lecz ze służ bo we go te le fo nu do pusz czal ne są tyl ko roz -
mo wy lo kal ne. Trze ba pójść do ko le żan ki z in ne go, po bli skie go biu ra, że by
po ga dać z ro dzi ną w Ame ry ce, bo z jej te le fo nu „moż na dzwo nić wszę dzie”.

CIĄ GŁOŚĆ

Za po cząt ko wa ny w gru pie pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień trwa do tąd, do kąd
jest ona eks po no wa na na po wta rza ją ce się sy tu acje po ku sy i się ga w nich po ko rzy -
ści. Nie moż na po prze stać na jed no ra zo wym uzgod nie niu uspra wie dli wień, je śli
„ko rzy sta nie z oka zji” jest „se ryj ne”. Trze ba wów czas sta le pod trzy my wać pro ces
uzgad nia nia uspra wie dli wień – bo prze rwa nie go po zba wia je wia ry god no ści. Po -
wsta je wte dy po waż ne za gro że nie po trze by god no ści u wszyst kich człon ków gru -
py – tych, któ rzy ko rzy sta li z nie god nych oka zji, i tych, któ rzy je dy nie je ak cep to -
wa li. Po to, by mieć pew ność, że pro ces trwa na dal, gru py uzgad nia ją ce uspra wie -
dli wie nia wy wie ra ją swo isty na cisk na wła snych człon ków, do ma ga jąc się od cza -
su do cza su wy raź nej ak cep ta cji dla sto so wa nych prak tyk osią ga nia ko rzy ści –
na przy kład po uda nej „oka zji” urzą dza ją li ba cję, na któ rej wszy scy mu szą być
obec ni. Za prze sta nie ko rzy sta nia „z oka zji” zwią za ne z roz pa dem gru py prze ry wa
pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień ze wszyst ki mi te go kon se kwen cja mi. Uczest -
ni kom po zo sta ją wte dy już tyl ko ra cjo na li za cje, któ re nie ma ją tej sa mej co uspra -
wie dli wie nia zdol no ści re duk cji dy so nan sów. Dla te go po ja kimś cza sie od chwi li
roz pa du gru py lu dzie skłon ni są przy znać, że być mo że w prze szło ści po peł nia li
błę dy i na ru sza li war to ści, a nie tyl ko ko rzy sta li z oka zji. Ta kich wąt pli wo ści jed -
nak nie ma ją w trak cie to czą ce go się pro ce su spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie -
dli wień, gdy po zo sta ją pod wpły wem uspra wie dli wień spo łecz nych. 

JAW NOŚĆ

Lu dzie uzgad nia ją cy uspra wie dli wie nia są prze ko na ni, że nie ma ją nic do ukry cia
przed in ny mi („nie ma ją się cze go wsty dzić”). Nie ro bią prze cież nic złe go, cze go 33
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naj lep szym do wo dem jest jaw ność i otwar tość, z ja ką mó wią o tym, co czy nią, i po -
par cie, ja kie znaj du ją u ota cza ją cych ich po rząd nych lu dzi. 

PASZ POR T9

Ewa zo sta ła za trud nio na w biu rze pasz por to wym nie daw no, na miej sce ko le gi. Opo wia -
da ła mi, że przyj mo wał on od in te re san tów dro gie al ko ho le i pie nią dze w za mian za szyb -
sze za ła twia nie ich wnio sków pasz por to wych. Sa ma wi dzia ła u nie go w sza fie du żo bu te -
lek win i ko nia ków. Ewa twier dzi ła, że jest to za cho wa nie wy so ce na gan ne, któ re wszyst -
kim pra cu ją cym w biu rze pasz por to wym przy no si uj mę. In te re san ci na pod sta wie ta kich
po je dyn czych przy pad ków wy ra bia ją so bie opi nię o wszyst kich pra cow ni kach.

Był se zon urlo po wy i przy dzie lo no mnie okre so wo do po mo cy Ewie w ce lu roz ła do wa nia
ko le jek. Pew ne go dnia, po go dzi nach przy jęć in te re san tów, wszedł do po ko ju nie zna ny
nam męż czy zna i po pro sił Ewę, aby ze chcia ła przy jąć w dro dze wy jąt ku je go wnio sek
na wy ro bie nie pasz por tu. Opła cił już wy ciecz kę za gra ni cę i stra ci du żo pie nię dzy, je śli
w ter mi nie nie otrzy ma pasz por tu.

Ewa po cząt ko wo nie chcia ła się zgo dzić, ale po chwi li stwier dzi ła, że zo ba czy, co się da
zro bić. Po spraw dze niu wnio sku ka za ła męż czyź nie udać się do ban ku, do ko nać opła ty
pasz por to wej i z po twier dze niem prze le wu wró cić do biu ra. 

In te re sant sta wił się i po od da niu ko le żan ce kwit ka opła ty za czął dzię ko wać jej
za uprzej mość, ludz kie trak to wa nie i po świę co ny mu czas – po czym po dał jej pla sti ko wą
tor bę z ja kąś za war to ścią. Ewa za pro te sto wa ła, po wie dzia ła, że nie mo że te go przy jąć,
i od su nę ła od sie bie tor bę. Jed no cze śnie po le ci ła nie zna jo me mu, aby wpadł po od biór
pasz por tu rów nież bez ko lej ki. Ten po dzię ko wał, zdjął tor bę z bla tu, po sta wił ją na pod ło -
dze przy jej biur ku i wy szedł. 

Ewa zer k nę ła za biur ko, i po wie dzia ła: – Po patrz, co to za czło wiek! Zo sta wił tę re kla -
mów kę. Jak my ślisz, chy ba nie bę dę za nim bie gła, jesz cze ktoś po my śli, że bie rze my tu -
taj ła pów ki? Od po wie dzia łam jej: – Ro bisz, co ze chcesz, prze cież to twój pe tent – i wy -
szłam z po ko ju. Po po wro cie zo ba czy łam, że re kla mów ka stoi, gdzie sta ła. Ewa by ła nie -
spo koj na i pro wo ko wa ła mnie do roz mo wy. Roz pa ko wa ła tor bę, w któ rej by ła ka wa, sło -
dy cze i szam pan. – Ka wa nam się przy da – po wie dzia ła, a gdy stwier dzi łam, że ka wy nie
pi jam, za czę ła czę sto wać mnie cze ko la dą. Po chwi li ocią ga nia się wzię łam ka wa łek, a Ewa
na tych miast za pro po no wa ła, że za pro si my jesz cze dwie ko le żan ki i wy pi je my po kie lisz -
ku szam pa na. Ko le żan ki przy szły chęt nie na po czę stu nek, sło dy cze oraz szam pan szyb ko
znik nę ły.

Na za jutrz ra no Ewa wró ci ła do te ma tu nie zna jo me go, mó wiąc, że to bar dzo sym -
pa tycz na oso ba i żal jej jest na ra żać go na stra tę pie nię dzy – je śli przyj dzie, wy da
mu pasz port po za ko lej ką. Jed no cze śnie na wią za ła do ko le gi pra cu ją ce go tu taj
przed na mi, stwier dza jąc, że ten po stę po wał nie wła ści wie, przyj mu jąc od in te re san -
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tów pie nią dze. Przy ję cie od ko goś kwia tów, ka wy lub szam pa na nie jest ła pów ką,
lecz do pusz czal ną for mą wy ra że nia wdzięcz no ści, po dzię ko wa niem za wy świad -
czo ną przy słu gę. Sa ma tak po stę pu je w kon tak tach z in ny mi i nie wi dzi po wo du,
aby i wo bec niej lu dzie nie mo gli spła cić dłu gu wdzięcz no ści ja kimś mi łym ge stem.

Po to, aby móc osią gnąć ko rzy ści, Ewa mu sia ła zna leźć i uwia ry god nić uspra wie -
dli wie nia. Tech ni kę pod su nął jej in te re sant: przy wo ła nie no wych war to ści i no we -
go mo ty wu (po moc dru gie mu, a nie oso bi ste ko rzy ści) jest pró bą za mia ny sy tu acji
po ku sy w dy le mat mo ral ny. Naj pierw jed nak Ewa mu si po waż nie po trak to wać wy -
ja śnie nia pe ten ta, „zro zu mieć” je go trud ną sy tu ację, aby móc po tem „przyjść mu
z po mo cą”. Uzgad nia z ko le żan ką wia ry god ność ta kich uspra wie dli wień. Przy ję cie
przez ko le żan kę po czę stun ku ma tu taj klu czo we zna cze nie, ozna cza ich ak cep ta cję.
Za my ka ją pro ces uzgad nia nia uspra wie dli wień in ne ko le żan ki z pra cy, któ re przy -
cho dzą na szam pa na i cze ko la dę, do brze wie dząc, że Ewa ich nie ku pi ła. Pro ce der
przyj mo wa nia „wziąt ków” i „do wo dów wdzięcz no ści” jest jaw ny – zna ny wszyst -
kim pra cow ni kom okre ślo nej jed nost ki or ga ni za cyj nej. Wie le opi sów tzw. pod kul -
tur biu ro wych uka zu je, jak pra cu ją cy w ad mi ni stra cji two rzą uspra wie dli wie nia dla
ko rzy sta nia z te le fo nu służ bo we go, kse ro, wy no sze nia dla dzie ci ma te ria łów biu ro -
wych etc. Ni gdy nie od by wa się to chył kiem i w ta jem ni cy przed in ny mi, lecz za -
wsze z osten ta cyj ną jaw no ścią. Dzię ki te mu urzęd ni cy mo gą so bie po wie dzieć,
że te go, co ro bią, nie mu szą się wsty dzić – nie ma ją prze cież nic do ukry cia przed
in ny mi, po rząd ny mi ludź mi. 

DO BRZE PŁAT NA PRA CA

Mag da nie daw no ukoń czy ła stu dia i ma rzy o zro bie niu ka rie ry za wo do wej, za ku pie wła -
sne go miesz ka nia oraz wy pro wa dze niu się od ro dzi ców. Zna le zie nie od po wie dzial nej
pra cy w urzę dzie, któ rą nie daw no otrzy ma ła, wy ma ga ło wie le za cho dów, tru du i cza su.
Pra cu je w jed nym po ko ju z kil ko ma oso ba mi – jej obo wiąz ki po le ga ją na przyj mo wa niu,
a na stęp nie ak cep to wa niu lub od rzu ca niu wnio sków skła da nych przez in te re san tów.
Mag da pi sze co praw da tyl ko opi nię, lecz pod pis sze fo wej to nie mal czy sta for mal ność. 

Jest obo wiąz ko wa, pra co wi ta, ce nio na przez kie row nic two i współ pra cow ni ków. Mó wi
o so bie, że jest uczci wa, szcze ra, lo jal na, god na za ufa nia, za wsze dba o do bro klien ta, ni -
ko go nie okła mu je i ni cze go nie ma do ukry cia. Mag da do kład nie nie wie, jak to się sta ło,
że za czę ła przyj mo wać od pe ten tów ko rzy ści. W pierw szych dniach pra cy wi dzia ła,
że pra cow ni cy przyj mu ją ko per ty od in te re san tów i nie kry ją się z tym, a ka wą i sło dy cza -
mi dzie lą się ze wszyst ki mi. 

Pe ten ci sa mi za czę li jej wci skać ko per ty z pie niędz mi, przy no sić bom bo nier ki i ka wę.
Ko le dzy star si sta żem wy ja śni li jej, że pe ten tom moż na czy nić drob ne uprzej mo ści, uła -
twie nia w szyb szym nada niu spra wie bie gu, po ma gać we wła ści wym wy peł nia niu for -
mu la rzy wnio sko wych i for mu ło wa niu żą dań etc. Lu dzie są w urzę dach za gu bie ni, nie 35
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zna ją prze pi sów, nie wie dzą, jak przed sta wić swo ją spra wę, a urzęd nik jest od te go, aby
im po ma gać.

Mag da za py ta na o mo ral ne od czu cia wy ni ka ją ce z przyj mo wa nia ła pó wek po wie dzia ła,
że nie ona za po cząt ko wa ła ten oby czaj w urzę dzie. Nie mo że od mó wić bra nia „wziąt ków”,
„bo jak by to wy glą da ło?”. Nie zmu sza pe ten tów do da wa nia jej cze go kol wiek, nie su ge ru -
je im te go – każ dy da je ty le, ile uwa ża za słusz ne. Je śli pe tent wrę cza jej po kaź ną su mę,
to zna czy, że stać go na to. Ona wszyst kich trak tu je jed na ko wo, nie za leż nie od te go, czy
ktoś dał i ile dał. Gdy by od mó wi ła przy ję cia ko per ty lub pre zen tu, stwo rzy ło by to nie przy -
jem ną sy tu ację, a pe tent mógł by po czuć się za gro żo ny i są dzić, że je go spra wa nie jest
na do brej dro dze. Przyj mu jąc „wzią tek”, za pew nia da ją ce mu spo kój i pew ność, że je go
spra wa bę dzie wni kli wie roz pa trzo na. 

Nie ma w tym nic złe go – star si pra cow ni cy ro bią to od tak daw na, że „gó ra” nie mo że
o tym nie wie dzieć, a jed nak nie pro te stu je i nikt ni ko go nie po tę pia. Dzię ki te mu,
że wszy scy wie dzą o so bie wszyst ko, nikt nie wy da je de cy zji, któ ra by ła by wbrew prze pi -
som, a pe tent, któ ry te go żą da, odej dzie z kwit kiem. Po nad to za sa mą pen sję nie spo sób
wy żyć do pierw sze go, nie mó wiąc o odło że niu na miesz ka nie. Mu sia ła by po pra cy do ra -
biać i nie mia ła by do sta tecz nie du żo si ły, aby upo rać się rze tel nie z obo wiąz ka mi za wo -
do wy mi. Dzię ki „wziąt kom” mo że po sie dzieć po go dzi nach i wy pro wa dzić na bie żą co
spra wy, dzię ki cze mu pe ten ci nie cze ka ją ty go dnia mi na de cy zje urzę du, a wy dział jest
sta wia ny za przy kład obo wiąz ko wo ści i ter mi no wo ści w za ła twia niu spraw.

Pro ces spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień jest naj waż niej szym źró dłem
ich wia ry god no ści. Sta no wi swo istą se kwen cję in te rak cji spo łecz nych, w któ rych
uczest ni cy przy pi su ją wia ry god ność pew nym pro stym prze ko na niom re du ku ją cym
dy so nans god no ścio wy po przez ich ak cep ta cję. Dzie je się to na ogół we wspól nie
przez gru pę do świad cza nej sy tu acji po ku sy. W każ dej gru pie i w każ dym kon kret -
nym wy pad ku wy glą da to ina czej – rzad ko, i to tylko za pierwszym razem, jest
to bez po śred nia ak cep ta cja udzie lo na wprost po czy na niom ko rzyst nym, lecz na ru -
sza ją cym war to ści. Z re gu ły wspar cia ta kie go do star cza ko mu ni ka cja nie wer bal na
oraz ukry te kon tek sty sy tu acji, przyj mu jąc po stać po czę stun ku ko le gów ko nia kiem
otrzy ma nym od pe ten ta „w do wód wdzięcz no ści”, po ro zu mie waw cze go i apro bu -
ją ce go spoj rze nia, uśmie chu do ko goś, ko mu wła śnie pe tent wrę cza ta ki do wód
wdzięcz no ści etc. Bar dzo czę sto pro duk tem uzgad nia nia uspra wie dli wień są spe cy -
ficz ne gru po we „nor my” po stę po wa nia, okre śla ją ce, ja kie spo so by „ko rzy sta nia
z oka zji” nie za słu gu ją na po tę pie nie. Uspra wie dli wie nia uzgad nia my naj czę ściej
w gru pach ko le żeń skich i pra cow ni czych, a po moc ni czo w do mu i w gro nie ro dzin -
nym, w któ rym z re gu ły spo żyt ko wu je my uzy ska ne „oka zyj nie” ko rzy ści. To ko le -
dzy, przy ja cie le i ro dzi na w naj lep szej wie rze pod su wa ją nam uspra wie dli wie nia,
z ni mi naj czę ściej się je uzgad nia i two rzy „ukła dy” wią żą ce uczest ni ków uspra -
wie dli wio ny mi ko rzy ścia mi. Wia ry god ność spo łecz nych uspra wie dli wień po wsta -36
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je w pro ce sie pod da ją cym się em pi rycz ne mu oglą do wi i po dat nym na in ter wen cję.
Moż na okre ślić czyn ni ki sprzy ja ją ce i utrud nia ją ce uzgad nia nie uspra wie dli wień,
usta lić pra wi dło wo ści z tym zwią za ne i od po wie dzieć na py ta nie: „Co ro bić, aby
prze rwać ten pro ces lub za blo ko wać je go po wsta nie?”. 

Zda wa ło by się, że sy tu acja po ku sy peł nić mo że ro lę „spraw dzia nu cha rak te ru”,
a na sze god ne lub nie god ne w niej za cho wa nie świad czy o spój no ści i in te gral no -
ści struk tu ry „ja”, jest wskaź ni kiem po zio mu „oso bi stej ano mii” i trwa łej, in dy wi -
du al nej zdol no ści do kie ro wa nia się war to ścia mi. Moż na by po wie dzieć, że je śli
ktoś prze szedł przez ta ką pró bę, jest czło wie kiem war to ści, a nie tyl ko nim by wa.
Tym cza sem prze szedł on ra czej tyl ko spraw dzian sek to ro wo ści ano mii oso bi stej –
dla ta kiej aku rat sy tu acji nie uzgod nił wia ry god nych uspra wie dli wień. Czło wiek
jest nie ty le zwie rzę ciem spo łecz nym, co two rem spo łecz nym i bez „spo łe czeń stwa
w nim” nie był by czło wie kiem. W je go ży cie od naj wcze śniej szych lat wkra cza ją
in ni lu dzie, prze ka zu ją mu w pro ce sie so cja li za cji nie tyl ko war to ści, lecz tak że
uspra wie dli wie nia uzgod nio ne w ro dzi nie i w zna czą cym wy cho waw czo oto cze niu
pod po wia da ją i uzgad nia ją je z nim. Sy tu acja po ku sy jest za wsze spo łecz ną pu łap -
ką, a nie „pró bą cha rak te ru”. 

1.4. ANO MIA

Na po ku sę lu dzie wy sta wie ni są bez prze rwy, po nie waż za wsze jest do wy obra że -
nia ja kaś ko rzyść oso bi sta, po któ rą moż na się gnąć kosz tem na ru sze nia ja kiejś war -
to ści. Na ogół jed nak lu dzie te go nie ro bią, bo sys tem war to ści mo ral nych w spo -
łe czeń stwie peł ni po dob ną funk cję, jak sys tem im mu no lo gicz ny w or ga ni zmie –
zwal cza i ogra ni cza ta kie za cho wa nia. Je śli od dzia ły wa nie war to ści na co dzien ne
za cho wa nie się lu dzi zo sta nie w istot ny spo sób wy łą czo ne uspra wie dli wie nia mi,
spo łe czeń stwu gro zi brak od por no ści na scho rze nia i ne ga tyw ne zja wi ska spo łecz -
no -ek on omic zne. 

We współ cze snych na ukach spo łecz nych przy ję ło się uży wa nie po ję cia ano mii
na ozna cze nie istot ne go osła bie nia od dzia ły wa nia norm spo łecz nych na za cho wa -
nie. Po ję cie ano mii po wie le kroć i w bar dzo róż nych zna cze niach uży wa ne by ło
przez an tycz nych fi lo zo fów grec kich, wy stę po wa ło tak że u my śli cie li re li gij nych
w póź nym ju da izmie oraz w fi lo zo fii wcze sno chrze ści jań skiej. Spo ty ka my je w re -
ne san so wej fi lo zo fii an giel skiej i u dzie więt na sto wiecz ne go fi lo zo fa fran cu skie go
Je an Ma rie Guy au, któ ry stwo rzył, tuż przed Dur khe imem, roz wi nię tą teo rię „po -
zy tyw nej” ano mii ja ko pod sta wę „na uko wej ety ki”. Czy tel ni ka za in te re so wa ne go 37
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prze śle dze niem dwu dzie stu pię ciu wie ków li te ra tu ry fi lo zo ficz nej i re li gij nej na te -
mat ano mii od sy łam do po głę bio ne go stu dium Mar ca Or ru 10. Jak twier dzi, nie od -
na lazł on jed ne go „praw dzi we go” zna cze nia ter mi nu ano mia i nie zdo łał sfor mu ło -
wać je go se man tycz nej de fi ni cji, wy pro wa dzo nej z kon tek stu lub ze spo so bu uży -
wa nia i poj mo wa nia te go ter mi nu przez róż nych my śli cie li. Ano mię ła two jest zde -
fi nio wać ety mo lo gicz nie – w ję zy ku grec kim ozna cza nie obec ność pra wa. O ja kie
pra wo tu cho dzi, skąd się ten brak pra wa wy wo dzi, ja kie nie sie kon se kwen cje – po -
zo sta je zagadnieniami otwartymi, różnie ujmowanymi przez roz ma itych au to rów.

Ro zu mie nie te go zja wi ska za le ży od spo so bu wy ja śnie nia je go przy czyn i me -
cha ni zmów i ma w tym wzglę dzie dwie tra dy cje na uko we go my śle nia. Pierw sza
z nich wy wo dzi się z prac Emi la Dur khe ima z prze ło mu XIX i XX w., dru gą za po -
cząt ko wał Ro bert Mer ton w 1938 r. ar ty ku łem, uwa ża nym do tąd za nie osią gal ny
pod wzglę dem licz by przy wo ły wa nych cy ta tów w na ukach spo łecz nych. Ich ro zu -
mie nie ano mii by ło od mien ne. Do syć po wszech nie przy ję ło się są dzić, że ano mia
Mer to now ska ma cha rak ter psy cho lo gicz ny, i tym róż ni się od kon cep cji Dur khe i -
mow skiej. Po sta ram się wy ka zać, że Dur khe im był wni kli wym dia gno stą psy cho -
lo gicz nych pro ble mów prze ży wa nych przez lu dzi swo ich cza sów, na to miast kon -
cep cja ano mii Mer to na – z po zo ru psy cho lo gicz na – po sia da bar dzo wie le bra ków,
sprzecz no ści i nie ja sno ści. Na ko niec przed sta wię wła sne ro zu mie nie ano mii ja ko
skut ku dzia ła nia wia ry god nych uspra wie dli wień, sku tecz nie re du ku ją cych dy so -
nan se god no ścio we. 

1.4.1. A NO MIA JA KO CHO RO BA NA NIE SKOŃ CZO NOŚĆ

Dur khe im po raz pierw szy przy wo łał kon cep cję ano mii w dzie le O po dzia le pra cy
spo łecz nej (1893), a roz wi nął ją i szcze gó ło wo opi sał w słyn nym stu dium Sa mo bój -
stwo (1897)11. Nie ła two jest od two rzyć, co Dur khe im ro zu miał przez ano mię,
zwykł bo wiem uży wać prze no śni, zwro tów li te rac kich lub pu bli cy stycz nych, bez
ich de fi nio wa nia. W je go wy wo dach ano mia zda je się mieć czte ry zna cze nia:

• Ano mia to zja wi sko lub „fakt spo łecz ny” po le ga ją cy na tym, że w pew nych
sek to rach spo łe czeń stwa, je go war stwach lub kla sach do tych czas ist nie ją ce
obo wią zu ją ce nor my prze sta ją być uzna wa ne i prze strze ga ne. 

• W sy tu acji ano mii czło wiek na gle do strze ga, że je go do tych cza so we spo so by
re ali zo wa nia dą żeń i po trzeb są nie od po wied nie do moż li wo ści sy tu acyj nych,
a no wych nie wy two rzył lub nie chce za ak cep to wać. Przy kła dem mo że być na -
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gły wzrost bo gac twa i sta tu su spo łecz ne go lub od wrot nie, na gła de gra da cja
ma te rial na i spo łecz na jed nost ki. 

• Ano mia jest to stan psy cho lo gicz ny czło wie ka do ty czą cy przede wszyst kim je -
go mo ty wa cji do dzia ła nia. To, co do tąd by ło u czło wie ka spo łecz ne – sys tem
uzna nych przez nie go norm spo łecz nych – tra ci na gle zdol ność kie ro wa nia je -
go po stę po wa niem. Stan ano mii (l’etat d’ano mie) jest roz re gu lo wa niem (dére -
gle ment) we wnętrz nym, przy no szą cym cier pie nie i po le ga ją cym na tym,
że czło wiek utra cił ce le dla wła snych wła sne dą żeń i am bi cji.

• Ano mia jest pew ną wła ści wo ścią czyn no ści, bę dą cej re zul ta tem sta nu ano mii.

Za sad ni czy tok my śle nia Dur khe ima o ano mii moż na ująć w na stę pu ją cy ciąg przy -
czyn i skut ków, pro wa dzą cych do „ano mij ne go” sa mo bój stwa:

• Na po cząt ku po ja wia ją się ano mij ne fak ty spo łecz ne – le gal ne i ła twe roz wo -
dy, za nik rze mieśl ni czych re gu la cji ce cho wych i kor po ra cyj nych, na gła de pre -
sja lub pro spe ri ty i zwią za ne z tym zmia ny w sy tu acji ży cio wej wie lu lu dzi,
po cią ga ją ce za so bą prze war to ścio wa nie w ob sza rze norm oby cza jo wych, mo -
ral nych i praw nych.

• Je śli tych fak tów jest do sta tecz nie du żo, za ni ka uzna nie dla norm spo łecz nych,
po wsta je ano mia spo łecz na.

• Czło wiek jest isto tą spo łecz ną i po zo sta jąc przez ja kiś czas pod wpły wem ano -
mii spo łecz nej, wcho dzi w psy cho lo gicz ny, we wnętrz ny stan ano mii. Za czy na
„bra ko wać w nim spo łe czeń stwa”. Po wsta je ano mia psy cho lo gicz na – stan
mo ral ne go roz re gu lo wa nia.

• Po ja wia ją się wy ni ka ją ce ze sta nu ano mii cier pie nie i lęk.
• To na si la ten den cje sa mo bój cze i u czę ści lu dzi pro wa dzi do sa mo bój stwa.

Czło wiek jest we dług Dur khe ima isto tą o ta kiej psy chicz nej kon sty tu cji, że nie mo -
że nor mal nie żyć i funk cjo no wać (nie do świad cza jąc cier pie nia), „je śli brak nie
w nim spo łe czeń stwa”. Ten two rzą cy ano mię „brak spo łe czeń stwa w czło wie ku”
Dur khe im szcze gó ło wo opi sał, lecz nie w spo sób cią gły, tyl ko w róż nych frag men -
tach stu dium o sa mo bój stwie. Stan ano mii zda niem te go fi lo zo fa to roz przę że nie
we wnętrz nej re gu la cji czło wie ka, gdy ce le po żą dań oso bi stych nie znaj du ją ogra ni -
czeń. Czło wiek aspi ru je do wszyst kie go i nic go nie za do wa la. Jest to „cho ro ba nie -
skoń czo no ści”, w któ rą naj ła twiej po paść tym, któ rzy ma ją ja kieś, zna czą ce na wet,
moż li wo ści i środ ki re ali za cji swych po żą dań. Na gła po myśl ność go spo dar cza i fi -
nan so wa, ja kiej do świad czy li w XIX w. lu dzie wol nych za wo dów, fi nan si ści i prze -
my słow cy, sta ła się przy czy ną ich cier pień. Po wsta nie świa to we go ryn ku zby tu,
mię dzy na ro do we go ka pi ta łu i upa dek tra dy cyj nych rze mieśl ni czych kor po ra cji
tery to rial nych spo wo do wa ły, że am bi cje i po żą da nia po je dyn cze go pro du cen ta zo - 39
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sta ły na gle po zba wio ne krę pu ją cych je ogra ni czeń, prze pi sów i re guł, wy zna cza ją -
cych we wnętrz nie ak cep to wa ny pu łap je go dą żeń. Daw ne uzna wa ne nor my znik nę -
ły, no we nie zdo ła ły się jesz cze wy two rzyć i ugrun to wać – wów czas przed ludź mi
otwo rzy ły się na gle nie ogra ni czo ne per spek ty wy re ali zo wa nia oso bi stych am bi cji.
Pi sze Dur khe im: „Po nie waż po myśl ność wzra sta, zo sta ją po bu dzo ne po żą da nia.
Ob fit sza po żyw ka im ofia ro wa na po bu dza je, czy ni bar dziej wy ma ga ją cy mi, nie -
cier pli wy mi na wszel kie ogra ni cze nia wła śnie wów czas, gdy re gu ły tra dy cyj ne
utra ci ły na zna cze niu. Stan roz re gu lo wa nia lub ano mii jest więc jesz cze bar dziej
na si lo ny z tej przy czy ny, że po żą da nia są mniej zdy scy pli no wa ne wła śnie w tym
mo men cie, w któ rym po trze bu ją su row szej dys cy pli ny”12. 

We dług Dur khe ima uzna ne przez czło wie ka nor my spo łecz ne od gry wa ją ści śle
okre ślo ną ro lę psy cho lo gicz ną – ich za da niem jest ogra ni cze nie ho ry zon tów dla je -
go po żą dań i aspi ra cji. Dzię ki te mu czło wiek sta bi li zu je się we wnętrz nie, za ni ka
eg zy sten cjal ny lęk wy ni ka ją cy z za wie sze nia dą żeń w po zba wio nej ogra ni czeń pu -
st ce. Dur khe im oka zu je się nie złym psy cho lo giem, gdy ana li zu je we wnętrz ny stan
mo ty wa cji czło wie ka znaj du ją ce go się w sta nie ano mii, pro wa dzą cy go do sa mo -
bój stwa: „Je śli czło wiek nie po sia da pu ła pu swych dą żeń, przed nim znaj du je się
pust ka, a cel ukry ty jest w nie skoń czo no ści. Wy si łek dą że nia do ce lu nie da je po -
czu cia zbli ża nia się do nie go, lecz tyl ko wra że nie drep ta nia w miej scu. Moż na cie -
szyć się sa mym dą że niem, lecz nie dłu go jest to moż li we, i tyl ko pod trud ny mi
do speł nie nia wa run ka mi. Trze ba za po mnieć o bez mia rze cze ka ją cej jesz cze dro gi,
aby cie szyć się tym, co już zo sta ło osią gnię te. Gdy by ta kie dą że nie by ło jesz cze
na do da tek ide al nym to cze niem się bez tar cia i opo ru, wów czas mo gło by być
do znie sie nia. Tak jed nak nie jest i być nie mo że, więc każ de dzia ła nie, każ dy ruch
jest bo le sny i tym sa mym dą ży do za mar cia. Każ da zaś prze szko da, za wód i nie po -
wo dze nie wy da ją się nie szczę ściem bez mia ry i pro wa dzą do za ni ku chę ci ży cia.
Tym cza sem chęć ży cia skła da się z dą żeń szcze gó ło wych – od po wied nio do te go
za mie ra i ona, pro wa dząc do sa mo bój stwa”13.

War to dla lep sze go ro zu mie nia Dur khe imow skiej ano mii przy to czyć do ko na ną
prze zeń ana li zę dwóch rodzajów ano mii – mał żeń skiej i sek su al nej. Mał żeń stwo
zo bo wią zu je męż czy znę do zwią za nia się z jed ną wy bra ną ko bie tą, za wsze tą sa mą
– wy zna cza obiekt mi ło ści i za my ka ho ry zont dą żeń uczu cio wych. Ta kie ogra ni cze -
nie nie jest bar dzo do le gli we, da je we wnętrz ną rów no wa gę mo ral ną, z ja kiej ko rzy -
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sta mał żo nek. Wy zna cza jąc mu gra ni ce dą żeń, jed no cze śnie wska zu je po śred nio
wa run ki ich re ali za cji – je śli nie zmie ni obiek tu swych uczuć, nie spo tka go za wód,
zo bo wią za nie bo wiem jest dwu stron ne. W sy tu acji, w któ rej roz wód jest czę sty i ła -
twy do osią gnię cia, „spo kój i uko je nie mo ral ne, któ re sta no wi ło si łę mał żon ka, za -
czy na za ni kać. […] Nie moż na być moc no pod trzy my wa nym przez wię zy, któ re
mo gą być ze rwa ne w każ dym mo men cie przez jed ną lub dru gą stro nę. Nie moż na
sku pić wzro ku na dal szej per spek ty wie, je śli nie wie my, czy przy pad kiem zie mia
nie otwie ra się nam pod sto pa mi. Z tych po wo dów w kra ju, w któ rym mał żeń stwo
jest moc no pod mi no wa ne przez roz wód, od por ność męż czy zny żo na te go [na chęć
po peł nie nia sa mo bój stwa – przyp. M.K.] ma le je w spo sób nie unik nio ny […]”. „Tak
więc stan ano mii ma try mo nial nej, bę dą cy pro duk tem in sty tu cji roz wo du, jest tym,
co tłu ma czy nam rów no le gły wzrost roz wo dów i sa mo bójstw. Zgod nie z tym, sa -
mo bój stwa mę żów, zwięk sza ją ce licz bę do bro wol nych zgo nów w kra jach o czę -
stych roz wo dach, sta no wią od mia nę sa mo bój stwa ano mij ne go […]. Wy ni ka ją one
z pew nej struk tu ry mo ral nej «sui ge ne ris», któ ra ma za przy czy nę osła bie nie ma -
try mo nial nej re gla men ta cji. To wła śnie ta struk tu ra, zdo by ta w trak cie mał żeń stwa,
trwa od nie go dłu żej i wy twa rza nie zwy kłą skłon ność do sa mo bój stwa, któ rą ob ser -
wu je my wśród roz wie dzio nych”14.

Je śli w opi nii spo łecz nej mał żeń stwo uzna ne zo sta nie za zwią zek, któ ry mo że być
ła two ze rwa ny, wów czas, we dług Dur khe ima, ma my do czy nie nia z fak tem spo -
łecz nym, któ ry two rzy nie pew ność wię zi łą czą cej mał żon ków. Jest to jed nak jesz -
cze za ma ło, aby skut ko wać po wsta niem spo łecz nej ano mii mał żeń skiej. Do pie ro
wów czas, gdy roz wód zo sta nie za le ga li zo wa ny, po wo do wać bę dzie to, co au tor na -
zy wa sta nem ano mii mał żeń skiej. Dur khe im nie de fi niu je wprost ter mi nów, lecz
z kon tek stu ja sno wy ni ka, że po ję cie „ano mia ma try mo nial na” (ma tri mo nial) od no -
si się do ano mii mał żeń skiej ja ko zja wi ska spo łecz ne go, wy ni ka ją ce go z fak tów
spo łecz nych osła bia ją cych wię zy łą czą ce i pod trzy mu ją ce mał żon ków, zaś ano mia
związ ku mał żeń skie go (con ju gal) to psy cho lo gicz ny stan ano mii.

Ina czej niż mę ża wy glą da sy tu acja ka wa le ra, bę dą ce go w sta nie ano mii sek su al nej.
Dur khe im ano mię sek su al ną de fi niu je ja ko „«struk tu rę mo ral ną» (stan psy chicz ny)
ka wa le ra, usta wicz nie po szu ku ją ce go obiek tu trwa łej mi ło ści, któ ry do świad cza za -
wo du za każ dym ra zem, gdy zdo bę dzie ko lej ną ko bie tę”15. Po nie waż mo że on
zwią zać się z każ dą ko bie tą, któ ra mu się po do ba, pra gnie wszyst kie go i nic go nie
za do wa la. „Jak żeż po żą da nie mo że za trzy mać się na kimś, je śli nie jest się pew nym
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te go, co się po sia da, ja ko że ano mia jest dwu stron na. Po nie waż czło wiek nie od da -
je się na sta łe, ni cze go na sta łe nie po sia da. Nie pew ność ju tra po łą czo na z wła snym
nie zde cy do wa niem ska zu je go więc na nie ustan ną ru chli wość. Wszyst ko to skut ku -
je w sta nie wzbu rze nia, po bu dze nia i nie za do wo le nia, któ ry w spo sób nie unik nio -
ny zwięk sza szan se sa mo bój stwa 16”. 

Ano mia Dur khe ima ma dwie waż ne wła ści wo ści, wza jem nie na sie bie od dzia -
ły wu ją ce – sek to ro wość i epi de micz ność: 

• jest „sek to ro wo” ogra ni czo na, obej mu jąc pe wien typ za wo dów, spo łecz no ści
i sek to rów spo łe czeń stwa, w któ rych nor my utra ci ły zdol ność ogra ni cza nia pu -
ła pu ludz kich po żą dań i am bi cji oso bi stych, al bo też obej mu jąc „sek to ro wo”
pe wien ro dzaj dą żeń czło wie ka.

• jest zdol na roz prze strze niać się epi de micz nie, ogar nia jąc co raz wię cej sek to -
rów spo łe czeń stwa i co raz wię cej dą żeń czło wie ka, je śli za cznie ro snąć licz ba
ano mij nych fak tów spo łecz nych.

Dla cze go nor my prze sta ją speł niać swo ją waż ną ro lę, ogra ni cza ją cą ho ry zont
„po żą dań”, a czło wiek wcho dzi w stan ano mii? Py ta nie to jest w pew nym sen sie
źle po sta wio ne, po nie waż teo ria Dur khe ima za punkt wyj ścia bie rze to, o co py ta -
my. Wy ja śnia ona, dla cze go czło wiek po peł nia sa mo bój stwo, od wo łu jąc się wła -
śnie do sta nu ano mii, a więc bra ku uzna nia dla norm i ich nie zdol no ści wy zna cza -
nia ce lu i pu ła pu „po żą dań”. Sta no wi to z ko lei sku tek od dzia ły wa nia na jed nost -
ko wą psy chi kę ano mij nych fak tów spo łecz nych – na głych zmian re gu la cji praw -
nej, zmian spo łecz no -ek on omic znych i zwią za nych z tym mo dy fi ka cji sta tu su spo -
łecz ne go. Czło wiek prze sta je uzna wać nor my, bo zna lazł się w ano mij nej sy tu acji,
tzn. ta kiej, w któ rej są one do niej nie do sto so wa ne – przy kła dem jest na gła de gra -
da cja lub na gły awans spo łecz ny. Czy więc czło wiek w no wej sy tu acji prze sta je
uzna wać daw ne nor my, bo my śli i dzia ła trzeź wo, jest prak tycz ny i ra cjo nal ny? Na
to py ta nie Dur khe im od po wia da tyl ko po śred nio i kon tek sto wo, a przy tym nie jed -
no znacz nie. Utra ta uzna nia dla sta rych norm w no wej sy tu acji ży cio wej zda je się
być opar ta na ra cjo nal nej ob ser wa cji ich „nie przy sta wal no ści” do no wych oko licz -
no ści. Lecz nor my swo ją głów ną wła ści wość wy zna cza nia ce lu i pu ła pu dą żeń
ludz kich zy sku ją na in nej pod sta wie niż ra cjo nal ność. Bie rze się ona z na tu ral nej
wła ści wo ści ludz kiej psy chi ki nie po tra fią cej prze żyć bez obec no ści w niej spo łe -
czeń stwa. „Obec ność spo łe czeń stwa w czło wie ku” chro ni go przed „ano mią” 
i „ego izmem” – dwo ma za bu rze nia mi psy chicz ny mi, z któ rych każ de mo że pro -
wa dzić do sa mo bój stwa:

• Wej ście czło wie ka w stan ano mii po le ga na tym, że uzna ne przez nie go nor my
i re gu ły oby cza jo we, mo ral ne i praw ne prze sta ją wy zna czać cel – a tym sa -
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mym pu łap – je go oso bi stym pra gnie niom i am bi cjom. Tym cza sem psy chi ka
czło wie ka wy ma ga, by je go dą że nia, na wet do naj bar dziej oso bi stych ko rzy -
ści, by ły uzna ne i ak cep to wa ne spo łecz nie. Dzię ki te mu czło wiek za cho wu je
we wnętrz ną rów no wa gę.

• Wej ście w stan ego izmu, w któ rym nic, co po na do so bi ste, nie wy da je się god -
ne po żą da nia i wy sił ku, jest rów nie nie bez piecz ne jak ano mia. Czło wiek nie
mo że bo wiem żyć – zda niem Dur khe ima – tyl ko dla sie bie i tyl ko przez sie -
bie, tak jak to pro po nu ją sto icy. 

Trud no jest do kład nie od wzo ro wać my śle nie Dur khe ima o ego izmie, po nie waż nie
pre cy zu je on, na czym w tym wy pad ku po le ga „brak spo łe czeń stwa w czło wie ku”,
ja kie go ro dza ju dą żeń lub ogra ni czeń mu bra ku je, gdy po peł nia ego istycz ne sa mo -
bój stwo. Za pew ne nie ma na my śli tych sa mych „po żą dań” i „am bi cji oso bi stych”,
któ re ule gły „roz re gu lo wa niu” w wy pad ku ano mii. Stwier dza jed nak wy raź nie,
że czło wiek mu si szu kać sen su ży cia w tym, co spo łecz ne, co jest po za nim sa mym,
po za re ali za cją oso bi stych pra gnień, ko rzy ści i am bi cji – a więc w re ali za cji war to -
ści. Z kon tek stu ca ło ści roz wa żań moż na są dzić, że cho dzi mu o prze ciw sta wie nie
so bie dwóch nie za leż nych sys te mów mo ty wa cji. Pierw szy bie rze po czą tek z ko rzy -
ści, z „po żą dań” i „am bi cji oso bi stych”, naj czę ściej ro zu mia nych przez Dur khe ima
ja ko dą że nie do wła dzy i bo gac twa. Dru gi, nie za leż ny od pierw sze go ro dzaj dą żeń,
wy wo dzi się z war to ści mo ral nych, jest ze swej isto ty au tote licz ny i nie przy no si
oso bi stych ko rzy ści. Jest to jed na z form, w ja kiej spo łe czeń stwo „jest obec ne
w czło wie ku”. Za sad ni cze nie po ro zu mie nie zwią za ne z Dur khe imow ską ano mią
po le ga na nie traf nym od czy ta niu ter mi nu „bez nor mie” w tej kon cep cji. Gdy Dur -
khe im cza sem mó wi o „bra ku norm”, ma na my śli nie zdol ność do speł nia nia przez
nie naj waż niej szej ich funk cji – okre śle nia ce lów dla dą żeń oso bi stych i ogra ni cze -
nia w ten spo sób ich pu ła pu. Ano mia na zy wa na jest przez nie go roz re gu lo wa niem,
a nie „bez nor miem” – to ostat nie okre śle nie (norm les sness) nie traf nie za gnieź dzi ło
się w an giel sko ję zycz nej li te ra tu rze so cjo lo gicz nej, za pew ne pod wpły wem Ro ber -
ta Mer to na.

1.4.2. A NO MIA JA KO ROZ BIEŻ NOŚĆ USTA LO NYCH W KUL TU RZE CE LÓW
I ŚROD KÓW ICH RE ALI ZA CJI

Kon cep cja ano mii – oma wia na przez Dur khe ima przy oka zji ana li zy sa mo bójstw –
nie zna la zła po cząt ko wo zbyt du że go uzna nia w so cjo lo gii XX w. Re ne sans za in te -
re so wa nia ano mią na stą pił po pu bli ka cji przez Ro ber ta Mer to na w 1938 r. je go kon -
cep cji ano mii ja ko roz bież no ści kul tu ro wych ce lów i in sty tu cjo nal nych środ ków,
któ ra bez więk szych zmian we szła do je go głów ne go dzie ła z 1957 r. i pod trzy my - 43
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wa na jest do dzi sia j17. Ano mia w uję ciu Mer to na jest to zja wi sko spo łecz ne sta no -
wią ce przy czy nę po wsta nia de wia cji: „Wów czas, gdy sys tem war to ści kul tu ro wych
wy no si po nad wszyst ko pew ne po wszech nie za le ca ne dla ca łej spo łecz no ści ce le
suk ce su, a jed no cze śnie struk tu ra spo łecz na ry go ry stycz nie ogra ni cza lub zu peł nie
za my ka do stęp do uzna wa nych spo so bów osią ga nia tych ce lów u spo rej czę ści tej
sa mej spo łecz no ści, za cho wa nie de wia cyj ne po ja wia się w du żym na si le niu”18. Jest
to za rów no de fi ni cja ano mii, jak i okre śle nie przy czyn de wia cji. Ano mia jest sta -
nem roz bież no ści mię dzy kul tu ro wo okre ślo ny mi ce la mi dą żeń a in sty tu cjo nal nie
(a więc rów nież kul tu ro wo) okre ślo ny mi środ ka mi ich re ali za cji. W spo łe czeń stwie
ame ry kań skim – uwa ża Mer ton – ist nie ją war to ści wspól ne wszyst kim, przy swa ja -
ne w dzie ciń stwie i wy wie ra ją ce wpływ na ca łe ży cie czło wie ka. Na le ży do nich
oso bi sty suk ces, mie rzo ny w ka te go riach bo gac twa, wła dzy i ka rie ry za wo do wej,
pro wa dzą cy na szczy ty sta tu su spo łecz ne go. Czło wiek po strze ga tak że swo ją sy tu -
ację ży cio wą, po rów nu je dą że nie do ży cio we go suk ce su z moż li wo ścią osią gnię cia
go środ ka mi uzna ny mi za rów no spo łecz nie, jak i oso bi ście oraz okre śla sto pień
roz bież no ści mię dzy ni mi. Ano mia jest tą roz bież no ścią i tym źró dłem na ci sku
na nie go, na któ ry w róż nym stop niu jest po dat ny (vul ne ra ble). „Po dat ność” (vul -
ne ra bi li ty) na na cisk ano mii jest pew ną dys po zy cją psy cho lo gicz ną od po wie dzial -
ną za ła twość ule ga nia ano mii i wcho dze nia w de wia cję. Mer ton nie da je nam jed -
nak żad nej wska zów ki, co ta „po dat ność” zna czy. Bar dzo trud no jest tak że od two -
rzyć, co ro zu mie przez stan ano mii (sta te of ano mia), cho ciaż wie le kroć przy wo łu -
je to po ję cie i kon tek sto wo od róż nia od ano mii spo łecz nej (ano mie). Opi sa ne prze -
zeń re ak cje de wia cyj ne na ano mię – na roz bież ność ce lów i środ ków – su ge ru ją,
że u Me ro na ma my do czy nie nia z we wnętrz nym kon flik tem dwóch nie za leż nych
dą żeń – do prze strze ga nia norm i do re ali za cji ce lów kul tu ro wych. Nie mo gąc ich
ze so bą po go dzić w pew nej sy tu acji spo łecz nej, lu dzie „po dat ni na ano mię” re agu -
ją na czte ry róż ne „de wia cyj ne” spo so by:

• In no wa cją po le ga ją cą na tym, że wią żąc się sil nie z kul tu ro wy mi ce la mi (osią -
gnię ciem bo gac twa, ka rie rą), od rzu ca ją nor ma tyw nie okre ślo ne dro gi ich re ali -
za cji zgod ne z pra wem, oby cza jem lub mo ral no ścią i po dą ża ją wła sny mi
ścież ka mi. Jest to wzo rzec dla spo łecz no ści i kul tur kła dą cych du ży na cisk
na wy nik – am bi cje i aspi ra cje oso bi ste, suk ces i ka rie rę – a mniej szy na spo -
so by do cho dze nia do nie go.

• Ry tu ali zmem po le ga ją cym na kur czo wym trzy ma niu się norm spo łecz nych.
Ta cy lu dzie nie po tra fią roz po cząć po szu ki wa nia in no wa cyj nych spo so bów dą -
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że nia do suk ce su, po nie waż wy ma ga to od rzu ce nia norm spo łecz nych, a te go
z ja kichś po wo dów nie są zdol ni zro bić. Nor my, za miast być środ ka mi do ce -
lu, sta ją się ce lem sa mym w so bie, a kul tu ro wy prio ry tet ży cio we go suk ce su
prze sta je od gry wać ro lę mo ty wa cyj ną.

• Wy co fa niem sta no wią cym od rzu ce nie za rów no kul tu ro we go ce lu suk ce su, jak
i bę dą cych w sprzecz no ści z nim spo łecz nie okre ślo nych i ak cep to wa nych
środ ków i spo so bów dzia ła nia. Ta cy lu dzie „są w spo łe czeń stwie”, lecz nie
znaj du ją się pod je go wpły wem. Są to ci, „któ rzy pę dzą swo ją eg zy sten cję je -
dząc ma ło, śpiąc du żo i nie pró bu jąc wy sił ku two rze nia co dzien nych wzo rów
swe go ży cia, któ re by li by w sta nie uznać. Za sad ni czo bier ni, wio dą swo ją eg -
zy sten cję scho wa ni w na roż ni ku i wy ob co wa ni z naj sze rzej po ję tych war to ści
spo łecz ny ch19”.

• Bun tem po le ga ją cym nie tyl ko na od rzu ce niu ce lu i środ ków, lecz na za stą pie -
niu ich no wym ce lem i no wy mi środ ka mi je go re ali za cji. Zda niem Mer to na
w więk szo ści eks tre mi stycz nych ru chów spo łecz nych bio rą udział lu dzie te go
ro dza ju. 

Te czte ry ro dza je re ak cji na ano mię spo łecz ną two rzą czte ry ty py de wian tów
(ter min „de wiant” jest toż sa my dla Mer to na z ter mi nem „ano mik”). Obok te go ist -
nie ją tak że „kon for mi ści”, sta no wią cy więk szość spo łe czeń stwa i ak cep tu ją cy ja ko
cel za rów no ży cio wy suk ces na ska lę Roc ke fel le ra, jak i spo łecz nie i praw nie do -
pusz czal ne środ ki je go re ali za cji. Mer ton w póź niej szych pra cach po dzie lił za cho -
wa nia de wia cyj ne (ada pta cje do ano mii) na dwa głów ne ro dza je:

• za cho wa nia non kon for mi stycz ne, do któ rych za li czył bunt,
• za cho wa nia aber ra cyj ne (zbo czo ne), do któ rych za li czył in no wa cję, ry tu alizm

i wy co fa nie. 
Non kon for mi sta otwar cie od rzu ca nor my i je na ru sza, zaś aber rant ce ni i uzna -

je nor my, któ re jed no cze śnie prze kra cza. Non kon for mi sta jest na ogół uzna wa ny
za ko goś, kto ła mie nor my bez in te re sow nie, dą żąc do po na do so bi stych ce lów, zaś
aber rant pra gnie tyl ko unik nąć wy kry cia, a dą że nia je go pod szy te są oso bi stym
inte re sem. 

Kul tu ro wy cel suk ce su u Mer to na na wią zu je do „ame ry kań skie go mi tu” o suk ce sie
pierw sze go Roc ke fel le ra od pu cy bu ta do mi liar de ra. Pod kreślmy, że dla Mer to na
suk ces nie ozna cza mo zol ne go pię cia się po szcze blach za wo do we go awan su, za -
czy na jąc od ka sje ra w od dzia le ban ku i koń cząc na eme ry tu rze dy rek to ra je go
dziel ni co wej fi lii. Suk ces ozna cza zna le zie nie się na szczy cie dra bi ny spo łecz nej.
Bio rąc pod uwa gę, że zda niem Mer to na więk szość spo łe czeń stwa to kon for mi ści,
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trud no zro zu mieć nie podat ność na ano mię tej więk szo ści. Każ dy śred nio in te li gent -
ny czło wiek do strze ga roz bież ność ce lów i środ ków w „kul tu rze suk ce su” –
na szczy cie bo gac twa, wła dzy i sta tu su spo łecz ne go miej sca jest nie wie le, wy star -
czy go tyl ko dla wy brań ców lo su. Szan sa na ta ki suk ces jest mniej sza niż na wy -
gra ną w to to -lo tka – czyż by więc kon for mi ści by li tą więk szo ścią spo łe czeń stwa,
któ ra nie my śli trzeź wo i ra cjo nal nie? Ta kich py tań bez od po wie dzi moż na sta wiać
kon cep cji Me ro na wię cej. Kon cep cji ano mii trak tu ją cej o przy ję ciu lub od rzu ce niu
norm spo łecz nych trud no wy ba czyć brak wy ja śnie nia te go, ja ką psy cho lo gicz ną
funk cję peł nią nor my spo łecz ne. Nie sa tys fak cjo nu je od po wiedź, że uka zu ją lu -
dziom, jak re ali zo wać kul tu ro we ce le dą żeń. Bra ku je w tej teo rii od po wie dzi
na klu czo we py ta nie: „Dla cze go nor my spo łecz ne nie są prze strze ga ne?” Cię żar
wy ja śnień prze no si się tu taj na zmien ne po śred ni czą ce po mię dzy ano mią a de wia -
cyj ny mi re ak cja mi na nią (na przy kład zróż ni co wa ny do stęp do le gal nych i nie le -
gal nych środ ków re ali za cji suk ce su), ale tych zmien nych Mer ton już nie wy mie nia
i nie opi su je ich dzia ła nia. 

1.4.3. A NO MIA JA KO SKU TEK WIA RY GOD NYCH USPRA WIE DLI WIEŃ

Ano mia to swo isty stan gru py spo łecz nej lub jed nost ki, któ ra ce ni war to ści, lecz
ich nie prze strze ga. Ano mia nie po le ga na bra ku war to ści i nor ma tyw nych prze ko -
nań o tym, co słusz ne i war to ścio we, lecz na ist nie niu obok nich in nych prze ko nań,
któ re na zwa li śmy uspra wie dli wie nia mi, któ re wy cin ko wo wy łą cza ją wpływ war to -
ści na za cho wa nie lu dzi. Spo sób, w ja ki lu dzie re du ku ją za po mo cą uspra wie dli -
wień dy so nan se god no ścio we, na ogół się utrwa la i nie jest za każ dym ra zem in ny,
za leż ny wy łącz nie od sy tu acji. Dla te go moż na mó wić o ano mii ja ko o pew nym sty -
lu lub względ nie trwa łym spo so bie, w ja ki re du ko wa ne są dy so nan se god no ścio we
i chro nio na po trze ba god no ści. Po ję cia ano mii i de mo ra li za cji są toż sa me. 

Ano mia oso bi sta (te go ter mi nu bę dę uży wać za mien nie z okre śle niem „stan
ano mii”) to pew na wła ści wość jed nost ko wa, wy ra ża ją ca się w zdol no ści do re du -
ko wa nia dy so nan sów god no ścio wych w naj czę ściej spo ty ka nych przez czło wie ka
sy tu acjach po ku sy. Skła do wy mi ano mii oso bi stej są in dy wi du al na umie jęt ność ra -
cjo na li zo wa nia oraz do świad cze nie na by te w gru pach uzgad nia ją cych uspra wie dli -
wie nia. Jej wskaź ni ki są na stę pu ją ce:

• licz ba su biek tyw nie wia ry god nych uspra wie dli wień, 
• po ziom ich wia ry god no ści,
• „sze ro kość” uspra wie dli wień, czy li za kres ich sto so wal no ści w róż nych sy tu -

acjach po ku sy.46
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Ano mia spo łecz na ist nie je wte dy, gdy kul tu ra ma cie rzy sta spo łe czeń stwa (lub
kul tu ra mniej szej gru py), obok god no ścio wo zna czą cych war to ści spo łecz nych jed -
no cze śnie nie sie ze so bą tak licz ne uspra wie dli wie nia, że sta no wią one istot ne za -
gro że nie dla kie ro wa nia przez te war to ści po stę po wa niem lu dzi. Mó wiąc o ano mii
spo łecz nej, na le ży mieć na uwa dze dwie jej skła do we:

• Po pierw sze, pro ces spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień to czą cy się
w gru pie eks po no wa nej na okre ślo ne sy tu acje po ku sy,

• Po dru gie, je go re zul ta ty, kul tu ro we wy two ry w po sta ci norm, prze ko nań
i oby cza jów. 

Ano mia spo łecz na to po tocz nie zwa ny „układ”, czy li gru pa po rząd nych lu dzi,
ce nią cych pod sta wo we war to ści mo ral ne, któ rzy po wią za ni są nie tyl ko wspól ny -
mi in te re sa mi na ru sza ją cy mi te war to ści, ale tak że uzgad nia niem dla nich uspra -
wie dli wień. Po wsta je pod kul tu ra uspra wie dli wień speł nia ją cą waż ną funk cję dla
lu dzi eks po no wa nych na po wta rza ją ce się sy tu acje po ku sy. Wy so ka wia ry god ność
uzgod nio nych spo łecz nie uspra wie dli wień, szcze gól nie tych, któ re na trwa łe we -
szły do pod kul tu ry, po wo du je au ten tycz ne prze ko na nie u człon ków gru py o tym, że
„są w po rząd ku”. Do brym wskaź ni kiem uczest nic twa w pro ce sie spo łecz ne go
uzgad nia nia uspra wie dli wień i wy two rzo nej przez ten pro ces „pod kul tu rze uspra -
wie dli wień” jest zja wi sko „głu po ty mo ral nej”. Ujaw nia ono si łę gru po we go wpły -
wu na jed nost kę, po le ga na utra cie zdol no ści ro zu mo wa nia mo ral ne go i oce ny wła -
snych czy nów u czło wie ka wów czas, gdy do ty czy to za cho wań ob ję tych uzgod nio -
ny mi spo łecz nie uspra wie dli wie nia mi. Krad ną za wsze tyl ko „oni”, a my tyl ko ko -
rzy sta my z oka zji. Praw dę mó wiąc, każ dy z nas cza sem i na swój spo sób uczest ni -
czy w uzgad nia niu z in ny mi uspra wie dli wień i wy ka zu je zdu mie wa ją cą głu po tę
mo ral ną, gdy mu się przy da rzy ja kaś „do bra oka zja”. Nie tra ci my przy tym zdro -
we go osą du po stę po wa nia in nych lu dzi w po dob nych sy tu acjach. 

Ob ser wu jąc przez dwa dzie ścia lat spo łecz ne uzgad nia nie uspra wie dli wień, do -
strze gam pra wi dło wość, któ rą war to wpi sać do ka no nu za sad funk cjo no wa nia ma -
łych grup: 

Lu dzie eks po no wa ni wspól nie na ta ką sa mą sy tu ację po ku sy ła twiej niż w po je -
dyn kę przy da ją wia ry god ność uspra wie dli wie niom i się ga ją po ko rzy ści, któ re
uprzed nio wy da wa ły im się nie god ne. Two rzą „układ”, w któ rym więź gru po wa jest
do sko na łym no śni kiem pro ce su uzgad nia nia uspra wie dli wień i pro wa dzi do po -
wsta nia „głu po ty mo ral nej” unie moż li wia ją cej roz po zna nie rze czy wi ste go zna cze -
nia mo ral ne go wła sne go uczyn ku. Im gru pa jest bar dziej spój na, tym prze bie ga
to ła twiej i szyb ciej.
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ANO MIA PRA COW NI CZA

Ano mia pra cow ni cza po wsta je na sku tek:
• Eks po no wa nia gru py pra cow ni ków na po wta rza ją ce się sy tu acje po ku sy,
• Uru cho mie nia w niej tą dro gą pro ce su spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie -

dliwień,
• Wy two rze nia się w gru pie pra cow ni czej pod kul tu ry uspra wie dli wio nych ko -

rzy ści, za wie ra ją cej go to we wzor ce uspra wie dli wień,
• Po wsta nia oso bi stej ano mii u pra cow ni ków po przez prze ję cie i utrwa le nie się

w ich prze ko na niach nie któ rych lub wszyst kich uspra wie dli wień za war tych
w pod kul tu rze.

Waż ną wła ści wo ścią ta kiej pod kul tu ry jest po dzie la nie przez wszyst kich prze -
ko nań o tym, ja kie spo so by „ko rzy sta nia z nada rza ją cych się oka zji” kosz tem fir -
my są do pusz czal ne i tym sa mym „uczci we”, a ja kie są nie wła ści we. Two rzą się
„za sa dy” ko rzy sta nia, a dzię ki nim każ dy wie, ile mu się „uczci wie na le ży”, i mo -
że po wie dzieć, że „wszy scy tak ro bią”. Im bar dziej spój na jest gru pa pra cow ni cza,
tym pro ces ten prze bie ga szyb ciej – więź gru po wa jest je go do sko na łym no śni kiem.
Po wsta je pra cow ni cza pod kul tu ra uspra wie dli wio nych ko rzy ści. Przy na leż ność
do ta kiej pod kul tu ry po wo du je, że jej uczest ni cy na dal z prze ko na niem pod trzy mu -
ją war to ści i nor my rze tel ne go i uczci we go po stę po wa nia, lecz w wy bra nych sy tu -
acjach po ku sy w pra cy ob ję tych uzgod nio ny mi uspra wie dli wie nia mi, się ga ją
po mo ral nie na gan ne ko rzy ści.

Jed na z mo ich stu den tek pra co wa ła w la tach osiem dzie sią tych w przed szko lu i opi sa ła
pa nią Jo lę, któ ra wy spe cja li zo wa ła się w przy sto so wy wa niu naj młod szych, no wo przy ję -
tych dzie ci do przed szkol nych wa run ków. Z re gu ły pła czą one w pierw szych chwi lach
po by tu, lecz mi ja to szyb ko po tym, jak „pa ni” oto czy je tro ską i każ de mu z osob na po -
świę ci tro chę cza su. Wy star czy jed nak, że po ja kimś cza sie uwa ga „pa ni” wy raź nie osłab -
nie, a dziec ko zno wu za czy na ro dzi com ro bić trud no ści z wyj ściem z do mu do przed szko -
la, pła cze, ma ru dzi i jest nie szczę śli we. Pa ni Jo la nie po świę ca ła uwa gi dzie ciom le piej
ubra nym, przy wo żo nym do przed szko la przez ro dzi ców sa mo cho dem, twier dząc, że
„bied niej szym na le ży się wię cej ser ca”. By stre ma mu sie szyb ko orien to wa ły się w sy tu acji
i bie gły do pa ni Jo li z kwiat kiem i bu te lecz ką do brej wo dy to a le to wej, aby ze chcia ła oto -
czyć „spe cjal ną” tro ską ich dziec ko. Po dwóch dniach dzie ciak zno wu ra do śnie szedł
do przed szko la, a ma mu sia wspie ra ła re gu lar ny mi pre zen ta mi uwa gę pa ni Jo li skie -
rowaną na jej dziecko. Przed szko lan ka mia ła z ma mu sia mi „układ”, w któ rym obie stro ny
by ły w po rząd ku – one przy no si ły pa ni Jo li „do wo dy wdzięcz no ści” za pro fe sjo nal ną i sku -
tecz ną opie kę nad swo imi ma lu cha mi, a ona tro skli wie zaj mo wa ła się dzieć mi szcze gól -
nie jej wy ma ga ją cy mi, co na le ża ło do jej obo wiąz ków. Wy cho waw czy nie zna ły do brze
ten pro ce der i ko men to wa ły go z obu rze niem. Mia ły pod opie ką star sze dzie ci, tak że
otrzy my wa ły „do wo dy wdzięcz no ści” od „swo ich” ro dzi ców, lecz działo się to rzad ko, je dy -
nie z oka zji Dnia Na uczy cie la czy świąt Bo że go Na ro dze nia. Pa ni Jo la mia ła moc ną po zy -
cję „u wła dzy” i gdy dy rek tor ka po szła na eme ry tu rę, zo sta ła mia no wa na jej na stęp czy nią.48
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Na tych miast zwo ła ła ze bra nie pra cow ni cze, któ re mia ło za ska ku ją cy prze bieg. No wa pa -
ni dy rek tor z praw dzi wym za an ga żo wa niem ogło si ła mo ral ną od no wę w przed szko lu
wraz ze zmia ną dy rek cji – miał wresz cie na stą pić ko niec „ob ja da nia dzie ci”. Pal cem wy -
tknę ła ku char kę, dwie jej po mo ce, księ go wą i by łą dy rek tor kę, któ re pro wa dzi ły ta ki nie -
god ny pro ce der. Oka za ło się, że w przed szko lu ist niał jesz cze in ny „układ” lu dzi „ko rzy sta -
ją cych z oka zji”. Otóż ku char ka tak cien ko kra ja ła wę dli nę na śnia da nie dzie ciom, że za -
wsze po zo sta ło jej tro chę z dzien ne go przy dzia łu. Ona i dwie jej po moc ni ce spra wie dli -
wie dzie li ły mię dzy sie bie to, co po zo sta ło z dzien nych ra cji, i wspól nie wy no si ły do do -
mu. W mia rę po trze by do pusz cza ły do po dzia łu przed szkol ną wła dzę. Gdy więc po ja wiał
się in spek tor wi zy tu ją cy pla ców kę, pa ni dy rek tor mo gła po czę sto wać go ka nap ką z szyn -
ką, cza sem sa ma zjeść śnia da nie. Ku char ka z księ go wą umia ły dla waż niej szych go ści pa -
ni dy rek tor „wy go spo da ro wać” ka wę i kru che cia stecz ka. Wy cho waw czy nie na Dzień Na -
uczy cie la, za koń cze nie ro ku i przy in nych oka zjach by ły tak że czę sto wa ne ka wą, ka nap -
ka mi i cze ko lad ka mi. Nikt nie py tał, skąd je bio rą, cho ciaż wia do mo, że przed szko la ki ka -
wy nie pi ją.

Ku char ka i jej dwie po moc ni ce, za sko czo ne za rzu tem pa ni Jo li, z obu rze niem go od rzu ci -
ły i z wy so ko pod nie sio ny mi gło wa mi wy ma sze ro wa ły z sa li. Na stęp ne go dnia wkro czy ły
do ga bi ne tu no wej dy rek tor ki, gdzie cze kał na nie ze spół wy cho waw czyń. Ku char ka,
po prze mo wie ak cen tu ją cej trzy dzie sto let nią, wie lo krot nie wy róż nia ną pra cę i do bre
imię, któ re go się do ro bi ła, rzu ci ła na stół no wej dy rek tor ki wnio ski o zwol nie nie z pra cy
ca łe go ze spo łu kuch ni, twier dząc, że ho nor nie po zwa la jej i ko le żan kom da lej pra co wać
z ludź mi po są dza ją cy mi je o ha nieb ną prak ty kę ob ja da nia dzie ci. Tak się zło ży ło, że w tym
sa mym cza sie ów cze sny pre mier ogło sił „ak cję czy stych rąk”, oskar ża jąc imien nie wie lu
wy so kich urzęd ni ków pań stwo wych o wy ko rzy sty wa nie sta no wisk rzą do wych do zaj mo -
wa nia in trat nych fo te li w ra dach nad zor czych du żych przed się biorstw kon tro lo wa nych
przez Skarb Pań stwa. Znaj du ją cy się na tej li ście mi ni ster spraw za gra nicz nych rzu cił wów -
czas na stół dy mi sję, uza sad nia jąc ją tro ską o swo je do bre imię i ho nor oraz nie moż no ścią
dal szej współ pra cy z ludź mi po są dza ją cy mi go o nie god ne uczyn ki. Obie iden tycz nie
uza sad nia ne dy mi sje – ku cha rek i mi ni stra – zo sta ły przy ję te. Po wo ła no no we go mi ni stra,
któ ry już nie łą czył swe go sta no wi ska z po sa dą w uza leż nio nym od pań stwa ban ku,
a w przed szko lu za trud nio no no wy ze spół ku cha rek, któ ry dzie ciom por cji już nie uszczu -
plał. Wy cho waw czy nie na dal jed nak przyj mo wa ły pre zen ty.

W pra cy lu dzie bar dzo czę sto eks po no wa ni są wspól nie na ta ką sa mą, po wta rza ją -
cą się sy tu ację po ku sy, przez co ła two i szyb ko uzgad nia ją uspra wie dli wie nia po -
zwa la ją ce się gać po ko rzy ści, któ re uprzed nio wy da wa ły im się nie god ne. Nie są na
to od por ne naj bar dziej na wet eto so we śro do wi ska.

W po ło wie lat dzie więć dzie sią tych za czę ły tra fiać do mnie stu dia przy pad ków opi su ją ce
„ukła dy”, po le ga ją ce na uzgad nia niu uspra wie dli wień wśród in struk to rów har cer skich
i okra da niu har cer skiej or ga ni za cji. Oka za ło się, że w 1990 r. wszyst kie bez wy jąt ku or ga -
ni za cje har cer skie sta nę ły wo bec bra ku pie nię dzy na pod sta wo wą dzia łal ność. Po dwóch
– trzech la tach ada pta cji do no we go sys te mu or ga ni za cje har cer skie po tra fi ły zna leźć wy - 49
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star cza ją ce środ ki na wa ka cyj ną ak cję obo zo wą, ale w cią gu ro ku szkol ne go in struk to rzy
mu sie li so bie ra dzić sa mi. No, i po ra dzi li so bie do syć sku tecz nie. Obóz har cer ski to kil ka -
na ście du żych na mio tów, kil ka set dzie cia ków zmie nia ją cych się tur nu sa mi co dwa ty go -
dnie, od koń ca czerw ca do koń ca sierp nia, oraz kil ku na stu mło dych in struk to rów pod le -
głych dwu dzie sto pa ro let nie mu ko men dan to wi. Obóz to tak że sto sun ko wo du że środ ki
go tów ko we, z któ rych ka dra mu si roz li czyć się po za koń cze niu obo zu, i du że wy zwa nie
dla ja kie goś ama to ra- ksi ęg ow ego spo śród ka dry. Z dzie cia ka mi jeź dzi się na wy ciecz ki,
a te gu bią bi le ty sta no wią ce pod sta wę roz li czeń, sprze daw czy nie ma łych wiej skich skle -
pów nie wy sta wia ją ra chun ków lub ro bią to źle, nie do świad cze ni in struk to rzy nie dba ją
o do ku men ta cję księ go wą etc. Przy oka zji wstęp ne go roz li cza nia obo zu ja kiś ko men dant,
nie mo gąc dojść do ła du z kwi ta mi, wrzu cił je do ko sza i po słał sa mo chód do za przy jaź -
nio ne go rol ni ka, aby ten wy sta wił ra chu nek na nie roz li czo ną su mę, opie wa ją cy na pro -
duk ty rol ne. W mia rę jak przy by wa ło środ ków na ak cję obo zo wą, ujaw nił się no wy pro -
blem. Oka za ło się, że nie wy da ne pie nią dze „prze pa da ją”, idąc do cen tral nej ka sy or ga ni za -
cji. Wte dy gro no in struk to rów jed ne go lub kil ku obo zów po sta no wi ło „ura to wać” te środ -
ki dla swo ich dru żyn i opra co wa ło sys tem po dwój nej księ go wo ści. Na ko niec obo zu rol -
nik za opa tru ją cy kuch nię obo zo wą wy sta wiał je den „le wy” kwit na za osz czę dzo ną su mę,
a ka dra spra wie dli wie dzie li ła mię dzy sie bie te środ ki, „ce lem wspar cia dzia łal no ści swo ich
dru żyn w cią gu ro ku”. Po nie waż na co rocz nych obo zach spo ty ka się na ogół ten sam
„układ” ka dro wy kom ple to wa ny przez ko men dan ta – to sa mo gro no za przy jaź nio nych in -
struk to rów – uspra wie dli wie nia ła two się utrwala ły i dzie dzi czo ne by ły przez nowych
członków eki py obo zo wej. Ta kie „za go spo da ro wa nie” oszczęd no ści we szło w zwy czaj
i sta ło się oczy wi ste dla wszyst kich. Ano mia nie oszczę dzi ła tak że eto so we go śro do wi ska
har cer skich in struk to rów. 

Na ko niec kil ka uwag prak tycz nych, cze go ro bić nie na le ży, chcąc ogra ni czyć ano -
mię pra cow ni czą: 

• Nie na le ży mo ra li zo wać, sze rząc wie dzę etycz ną o tym, co do bre i złe. Po rząd -
nym lu dziom w sy tu acji po ku sy nie bra ku je wie dzy etycz nej do oce ny za cho -
wa nia na ru sza ją ce go war to ści dla oso bi stej ko rzy ści. 

• Po dob nie nie na le ży po kła dać wiel kich na dziei w opra co wa niu i od czy ta niu
ko dek su ety ki pra cow ni czej. Je śli ko deks już jest i le ży w szu fla dzie, a tak z re -
gu ły by wa, na le ży po świę cać uwa gę pro ce du rom pu blicz ne go ujaw nia nia
uspra wie dli wień sto so wa nych przez spraw ców na ru szeń ko dek su. 

• Nie na le ży gro zić ko dek sem kar nym za nie etycz ne po stęp ki. Ze stra chu przed
ka rą lu dzie nie za cho wu ją się etycz nie, lecz stra chli wie. Na cisk ze wnętrz ny
i kon tro la nie zmniej sza ją wia ry god no ści uspra wie dli wień i ano mii, mo gą
ją na wet zwięk szać. To nie zna czy, że mo że sze rzyć się po czu cie bez kar no ści
(o tym w na stęp nym roz dzia le).
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ANO MIA ELI TY PO LI TYCZ NEJ

Wy ni kiem pro ce su uzgad nia nia uspra wie dli wień w krę gach par tyj nych jest ano mia
par tyj na. Ano mia po li tycz na to ano mia ca łej eli ty, sta no wią ca re zul tat uzgad nia nia
uspra wie dli wień po nad po dzia ła mi par tyj ny mi. Oby dwa ro dza je ano mii na kła da ją
się na sie bie i trwa ją, bo są spo łecz nie dzie dzi czo ne ja ko pod kul tu ra uspra wie dli -
wio nych ko rzy ści z peł nie nia funk cji po li tycz nych. Okre śla ona: 

• oko licz no ści uspra wie dli wia ją ce oso bi ste ko rzy sta nie z wła dzy,
• re gu ły „uczci we go” ko rzy sta nia z wła dzy w naj czę ściej spo ty ka nych przez lu -

dzi wła dzy sy tu acjach po ku sy.
Ano mia po li tycz na, obej mu ją ca nie wiel ki li czeb nie krąg eli ty po li tycz nej, skut -

ku je w znacz nym wzro ście ano mii spo łecz nej. Nie dzia ła ja ko „przy kład” da wa ny
przez tych „z gó ry” i me cha nicz nie na śla do wa ny przez zwy kłych lu dzi. Z gó ry nie
idą przy kła dy, lecz uspra wie dli wie nia. Oka zja nie god nie wy ko rzy sta na przez czło -
wie ka na po li tycz nym świecz ni ku słu ży za uspra wie dli wie nie ty siąc om zwy czaj -
nych lu dzi, po zwa la jąc im „uczci wie do kraść” do nie spra wie dli wie ma łej pen sji.
Zwy kli lu dzie ma ją wie dzę o tym, że „ci na gó rze kom bi nu ją nie go rzej od nas”
i wy ko rzy stu ją ją do uwia ry god nia nia wła snych uspra wie dli wień dla co dzien nych
sy tu acji po ku sy. Ano mia po li tycz na to naj bar dziej szko dli wa spo łecz nie jej po stać,
o naj więk szej zdol no ści do po bu dza nia te go zja wi ska w in nych gru pach i śro do wi -
skach. Roz wój ano mii w eli cie po li tycz nej jest skut kiem trzech wspól nie dzia ła ją -
cych czyn ni ków:

• Eli ty po li tycz ne to gru py lu dzi szcze gól nie wy sta wio ne na sta le po wta rza ją ce
się, po dob ne do sie bie sy tu acje po ku sy.

• Cią gła stycz ność oso bi sta two rzy więź spo łecz ną w ca łej eli cie wła dzy, za rów -
no we wnątrz po szcze gól nych par tii, jak i po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi, sta -
no wią cą no śnik pro ce sów spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień.

• Moż li wość in sty tu cjo nal ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień po przez tzw. pra -
wo po wie la czo we i me cha ni zmy le gi sla cyj ne, re gu la mi ny etc. uła twia roz wój
ano mii w kla sie po li tycz nej.

Pro ce so wi „na tu ral nej” de mo ra li za cji eli ty rzą do wo -p ol ityc znej, wy ni ka ją cej z cią -
głe go eks po no wa nia na sy tu acje po ku sy, sta wia ją ta mę dwa czyn ni ki: de mo kra -
tycz ny ustrój po li tycz ny i wol ne me dia two rzą ce pro fe sję dzien ni kar ską o wy ra zi -
stym eto sie za wo do wym:

• De mo kra cja ozna cza kon ku ren cję mię dzy kil ko ma sil ny mi par tia mi po li tycz -
ny mi. Na co dzień eli ty par tyj ne roz bra ja ją so bie wza jem uspra wie dli wie nia,
uzgod nio ne we wnątrz par tyj nych gre miów, ujaw nia jąc je opi nii pu blicz nej.
To ogra ni cza ano mię po li tycz ną, cho ciaż czę ste są „po ro zu mie nia” elit po li -
tycz nych po nad po dzia ła mi, w ce lu wspól ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień i 51
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„ko rzy sta nia z oka zji”, ja kie stwa rza obej mo wa nie sta no wisk po li tycz nych,
rzą do wych i sa mo rzą do wych. 

• Sil ne i nie za leż ne od ośrod ków wła dzy po li tycz nej ma so we me dia są w za sa -
dzie je dy nym czyn ni kiem mo gą cym sku tecz nie kon tro lo wać roz wój ano mii
w eli tach każ de go de mo kra tycz nie urzą dzo ne go kra ju. Na gła śnia ją pu blicz nie
ano mię po li tycz ną i uru cha mia ją rze sze wy bor ców, któ re nie uwa ża ją uspra -
wie dli wień po li ty ków za wia ry god ne i po tra fią im wy ka zać, że kra dli, a nie ko -
rzy sta li z oka zji. 

• Je śli me dia są uza leż nio ne od ośrod ków wła dzy po li tycz nej, wy star czy, aby
tych ośrod ków by ło kil ka i mia ły po dob ny po ten cjał. Ujaw nia jąc pu blicz nie
uspra wie dli wie nia prze ciw ni ków po li tycz nych, me dia za leż ne speł nia ją po -
dob ną funk cję, co me dia wol ne i nie za leż ne. Ty le tyl ko, że efek ty są mniej sze,
bo za leż nym me diom mniej się ufa.

Me dial ne ogra ni cza nie ano mii po le ga na kon fron ta cji lu dzi uzgad nia ją cych uspra -
wie dli wie nia z ty mi, któ rzy ich nie uzgod ni li i nie ma ją ich za wia ry god ne. Lu dzie
cha rak te ry zu ją się „głu po tą mo ral ną” tyl ko w wą skich krę gach uzgad nia ją cych
uspra wie dli wie nia. Oso by spo za ta kie go krę gu bez tru du do strze ga ją nie wia ry god -
ność uspra wie dli wień i z obu rze niem na nie re agu ją. W de mo kra cji za wsze są ja cyś
„in ni”, któ rzy pew nych uspra wie dli wień nie uzgod ni li i go to wi są za an ga żo wać się
w ich zwal cza nie. Dzię ki te mu – a nie przez mo ra li zo wa nie i na iw ne prze ko ny wa -
nie po li ty ków, że źle po stę pu ją – me dia mo gą sku tecz nie ogra ni czać ano mię po li -
tycz ną (i spo łecz ną), po ka zu jąc ogó ło wi, ja kie uspra wie dli wie nia i gdzie zo sta ły
uzgod nio ne. Nie za leż ne me dia i dzien ni ka rze, ujaw nia jąc i roz bi ja jąc uspra wie dli -
wie nia, two rzą kli mat spo łecz ny, w któ rym po li ty cy i eli ty fi nan so we – w oczach
opi nii pu blicz nej – krad ną, a nie „ko rzy sta ją z oka zji”. Dla po rząd nych lu dzi – wli -
cza jąc w to po li ty ków – two rzy się w ten spo sób ba rie rę trud ną do po ko na nia, po -
nie waż po trze ba wła snej god no ści jest nie mniej sil nym mo ty wem ich dzia ła nia, jak
po trze ba ko rzy ści oso bi stych. 

Naj częst szym błę dem po peł nia nym przez me dia jest tech ni ka „mo ra li zu ją ce go opi -
su przy pad ku”, eks po nu ją ca szcze gó ły zda rzeń w ce lu po ru sze nia emo cji. Eks po -
nu ją wy jąt ko wość opi sy wa ne go zda rze nia, za miast ba nal no ści sto so wa nych uspra -
wie dli wień. Tym cza sem zło dziej ni gdy nie roz po zna się w po do biź nie in ne go zło -
dzie ja, za wsze znaj dzie ja kieś róż ni ce i bę dzie twier dził, że to in ni krad ną, a on tyl -
ko ko rzy sta z oka zji. Sku tecz ność me dial nych od dzia ły wań ogra ni cza ją cych ano -
mię po li tycz ną wy ma ga świa do me go sto so wa nia in nych stra te gii dzia ła nia:

• Do cie ra nia do sze ro kiej pu blicz no ści z prze ka zem o ist nie niu ano mii spo łecz -
nej i uspra wie dli wień dla ko rup cji, ne po ty zmu, „za ła twia nia spraw” etc. 52
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– nazwij my to na si la niem spo łecz nej wi dzial no ści ano mii i ba na li za cją czy try -
wia li za cją sto so wa nych uspra wie dli wień.

• Two rze nia na no wo dy so nan su god no ścio we go u „ko rzy sta ją cych z oka zji”
po przez kon fron ta cję z mo ral nym zna cze niem ich czy nów.

• Roz bra ja nia uspra wie dli wień już uzgod nio nych spo łecz nie i utrwa lo nych
w pod kul tu rach, w krę gach „to wa rzy skich”, gru pach pra cow ni czych, or ga ni -
za cjach etc. Jest to trud ne, lecz moż li we. Do brym do te go me dium dla do brze
przy go to wa nych dzien ni ka rzy jest TV. Po ka zu jąc na ekra nie to, co dzie je się
mię dzy ludź mi w sy tu acjach po ku sy, nie któ rzy z nich in tu icyj nie wie dzą, jak
kie ro wać dy na mi ką zda rzeń na ekra nie w ta ki spo sób, aby w spo łecz nym pro -
ce sie roz bi jać wia ry god ność spo łecz nych uspra wie dli wień.

1.4.4. NAJ CZĘ ŚCIEJ SPO TY KA NE RA CJO NA LI ZA CJE

Wia ry god no ści ra cjo na li za cjom przy da je sam za in te re so wa ny, gdy w try bie we -
wnętrz ne go mo no lo gu „prze pra cu je sy tu ację”, w któ rej dla oso bi stej ko rzy ści na ru -
szył oso bi ście ce nio ną war tość. Są to uspra wie dli wie nia „uzgad nia ne z so bą sa -
mym”, sta no wią zna ną od daw na for mę me cha ni zmu obron ne go „ja”. Ra cjo na li za -
cje są za wsze do brze prze my śla ne, brzmią prze ko nu ją co i są wy szu ka ne w for mie,
od po wied nio do stop nia in te lek tu al nej spraw no ści te go, kto je so bie two rzy. Ra cjo -
na li za cje bu du je się z naj więk szą sta ran no ścią, bo słu żą nam do prze ko na nia sa me -
go sie bie. Ich wia ry god ność – uży wa jąc ję zy ka Dur khe ima – po wsta je „z te go,
co w czło wie ku spo łecz ne”. Ra cjo na li zu jąc, roz pa tru je się wszyst kie aspek ty zda -
rze nia i po szu ku je ta kich, któ re – we dle po wszech nie przy ję tych kon wen cji ocen
mo ral nych i god no ścio wych, utar tych zwy cza jów i przy ję tej prak ty ki spo łecz nej –
po mniej sza ją nie zgod ność po mię dzy uczyn kiem a przy pi sy wa ny mi so bie przy mio -
ta mi god no ścio wy mi, lub też czy nią tę nie zgod ność „po zor ną”. Po nie waż czyn ność
jest mo ral nie war to ścio wa na przede wszyst kim ze wzglę du na swój cel i in ten cje,
a w dru giej ko lej no ści ze wzglę du na spo wo do wa ne kon se kwen cje, moż na mó wić
o dwóch głów nych stra te giach ra cjo na li za cji:

• re in ter pre ta cji dą żeń i in ten cji,
• re in ter pre ta cji na stępstw czy nu.

Re in ter pre ta cja dą żeń i in ten cji 
Po le ga na neu tra li za cji po zba wia ją cej czyn zna cze nia god no ścio we go lub na kon -
wer sji sy tu acji po ku sy na sy tu ację dy le ma tu god no ścio we go lub mo ral ne go.
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NEU TRA LI ZA CJA MO RAL NE GO ZNA CZE NIA CZY NU

Po zba wić czyn je go zna cze nia god no ścio we go i mo ral ne go moż na na czte ry spo -
soby:

• po wo łu jąc się na brak świa do mo ści (naj czę ściej nie trzeź wość lub sil ną
emocję),

• twier dząc, że wy stą pił sy tu acyj ny przy mus do ko na nia czy nu – na przy kład
dla wła sne go bez pie czeń stwa, dzia ła nie pod groź bą i ze stra chu,

• po wo łu jąc się na nie prze wi dzia ny zbieg oko licz no ści i przy pa dek (w swo im
od czu ciu czło wiek dą żył do ce lów mo ral nie obo jęt nych lub po zy tyw nych,
a za złe skut ki od po wia da zbieg oko licz no ści).

• wią żąc swój czyn z ce chą cha rak te ru, któ ra jest mo ral nie neu tral na lub nie -
jed no znacz na, co po zwa la od dzie lić to, „ja ki je stem”, od te go, „co ro bię”. Po -
pę dli wość mo że skut ko wać w czy nach okrut nych, lecz nie do wo dzą one okru -
cień stwa ich spraw cy, lek ko myśl ność mo że spo wo do wać za gar nię cie pie nię -
dzy z ka sy pra co daw cy, lecz nie jest to świa dec twem bra ku uczci wo ści etc.

KON WER SJA PO KU SY NA DY LE MAT MO RAL NY LUB GOD NO ŚCIO WY

Lu dzie czę sto pró bu ją obron nie ra cjo na li zo wać sy tu acje po ku sy ja ko dy le ma ty mo -
ral ne lub god no ścio we. Wy star czy wy ka zać, że by ła to sy tu acja dy le ma tu, czy li
kon flik tu dwóch war to ści mo ral nych lub god no ścio wych, że cho dzi ło nie o ko rzy -
ści, lecz o war to ści, aby cał ko wi cie zmie nić god no ścio we zna cze nie czy nu. Właś -
ciwy wy bór waż niej szej z war to ści w sy tu acji dy le ma tu za le ży wpraw dzie od traf -
no ści osą du etycz ne go, ale za wsze kie ru je my się mo ral no ścią lub god no ścią. Dla
uwia ry god nie nia ta kiej kon wer sji po ku sy na dy le mat god no ścio wy trze ba po mniej -
szyć ko rzy ści pły ną ce z czy nu, czy to wprost je ne gu jąc, czy też wska zu jąc na od -
rzu co ne, znacz nie ko rzyst niej sze al ter na ty wy. Wy glą da to tak, jak by Adam w ra ju
ugryzł jabł ko i na stęp nie wma wiał so bie, że w ten spo sób so li da ry zo wał się z Ewą,
któ rej nie mógł zo sta wić sa mej na pa stwę lo su.

Re in ter pre ta cja na stępstw czy nu
Do bre i złe in ten cje nie są war to ścio wa ne sy me trycz nie. Do bra in ten cja wy star czy,
aby nie za leż nie od wy ni ku czyn no ści war to ścio wać spraw cę do dat nio, na to miast
zła po win na zo stać po par ta zły mi skut ka mi, aby spraw cę czy nu war to ścio wać
ujem nie. Od mien ne go zda nia bę dą mo ral ni ry go ry ści, lecz w kwe stii tej pa nu je do -
syć po wszech na zgo da, aby usi ło wa nia trak to wać od mien nie od czy nów wy wo łu -
ją cych mo ral nie na gan ne skut ki, je śli po mi nie my przy pad ki krań co we. Spraw ca
czy nu krzyw dzą ce go in nych bę dzie sta rał się po mniej szyć spo wo do wa ną przez sie -
bie krzyw dę dwo ja ko:54
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• bez po śred nio ne gu jąc jej wiel kość lub też wy szu ku jąc do dat nie kon se kwen cje
czy nu rów no wa żą ce krzyw dę,

• bi lan su jąc od po wie dzial ność wła sną i in nych tak, aby nie przy jąć w ogó le lub
przy jąć na sie bie tyl ko część szko dli wych kon se kwen cji czy nu, za spo wo do -
wa nie resz ty wi niąc in nych lu dzi bądź sa mą ofia rę.

1.4.5. NIEK TÓ RE TECH NI KI USPRA WIE DLI WIEŃ SPO ŁECZ NYCH

Sto pień wia ry god no ści uspra wie dli wie nia, roz wa ża ne go od stro ny je go tre ści, jest
nie moż li wy do prze wi dze nia. Dla pro fe so ra uni wer sy te tu lub na uczy cie la wia ry -
god nym uspra wie dli wie niem mo że być „wa lor edu ka cyj ny” (czy li po znaw cza lek -
cja wy cią gnię ta z da ne go do świad cze nia), dla po li ty ka do bro je go par tii, dla le ka -
rza do bro pa cjen ta, dla cel ni ka do bro ob ro tu to wa ro we go z za gra ni cą, ktoś in ny
przy wo ła do bro je go ro dzi ny. Z pew no ścią moż na prze wi dy wać tyl ko jed no – na -
wet naj więk sze, ab sur dal nie brzmią ce głup stwo sta nie się wia ry god nym uspra wie -
dli wie niem i bę dzie re du ko wać dy so nan se god no ścio we, je śli gru pa „po rząd nych”
lu dzi weź mie udział w je go spo łecz nym uzgad nia niu. Ty po we spo łecz nie uzgod -
nio ne uspra wie dli wie nia po znać moż na po ma ło wy szu ka nej for mie i pry mi tyw nej
tre ści w ro dza ju: „wszy scy tak ro bią”, „ta ki jest oby czaj w na szym za wo dzie”, „nic
na to nie moż na po ra dzić, ta kie są re alia ży cia” etc. 

PO CHLEB NE PO RÓW NA NIA

Ten spo sób re duk cji dy so nan su po le ga na wy ka za niu, że to, co zro bił uzgad nia ją cy
uspra wie dli wie nia, jest ma ło zna czą ce w po rów na niu ze złem, któ re wy rzą dza ją in -
ni. In ni są od nie go gor si. Jest to po wszech nie sto so wa ny ro dzaj uspra wie dli wień,
o sze ro kiej ga mie za sto so wań: „Tam ci to na praw dę krad ną, oszu ku ją, kom bi nu ją
etc.”, „Po patrz na tych na gó rze, a po tem do pie ro na mnie”. Ukry te jest tu taj py ta -
nie: „Dla cze go to ja, a nie in ni są osą dza ni?”, na któ re trud no jest od po wie dzieć:
„Bo ty aku rat wpa dłeś, a in ni nie”.

KRE DYT MO RAL NY

Świa do mość krzyw dy jest naj sku tecz niej szym spo so bem po zby cia się po czu cia wi -
ny. Po czu cie krzyw dy po wo du je, że ła two na bie ra wia ry god no ści tech ni ka uspra -
wie dli wień, któ rą na zwa li śmy „kre dy tem mo ral nym”. Za war te w niej uspra wie dli -
wie nia są wy ko śla wio nym od bi ciem teo rii spra wie dli we go świa ta: tak, jak zło
słusz nie po cią ga za so bą spra wie dli wą ka rę, tak nie spra wie dli wie do świad czo na
krzyw da wy rów na na mo że zo stać przez wy rzą dze nie zła. Ist nie ją róż ne spo so by,
na ja kie wy ra ża się prze ko na nie, że ktoś ma mo ral ny kre dyt na do ko ny wa nie czy - 55
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nów oso bi ście ko rzyst nych, lecz na ru sza ją cych war to ści, bo wo bec nie go też je na -
ru szo no:

• Skar ga na los. Po le ga to na przy pi sa niu pew nym zda rze niom cha rak te ru krzyw -
dy, przez zły los ko muś wy rzą dzo nej, pe cha, któ ry go prze śla du je, trud ne go
dzie ciń stwa, na przy kład: „Na le ży mi się to, bo mia łem w ży ciu cięż ko...”,

• Spra wie dli we wy rów na nie. Na spraw cę uwzię li się źli lu dzie i wy rzą dzi li mu
krzyw dę, źle o nim mó wiąc, od ci na jąc od in for ma cji o ko rzyst nej oka zji etc.
Ma on więc pra wo do re wan żu i wy rzą dze nia in nym lu dziom po dob nej krzyw -
dy, spo wo do wa nia szko dy z ko rzy ścią dla sie bie: „Na le ży im się za to, co
mi lu dzie zro bi li…”, „Mnie okra dli, to i ja mo gę…”.

BRAK OFIA RY

Isto tą tej tech ni ki re duk cji dy so nan su jest prze ko na nie, że nie god ne jest tyl ko ta kie
na ru sze nie war to ści i norm mo ral nych, któ re po wo du je krzyw dę kon kret nej oso by: 

„Ban ku nie moż na skrzyw dzić – oszu stwa kre dy to we go lub kra dzie ży na wet nie
za uwa ży…”, „Na bied ne go nie tra fi ło…”, „Pań stwo we to ni czy je, więc moż na
brać…”.

PO TĘ PIE NIE OFIA RY

W ro zu mo wa niu mo ral nym sto so wa nym przez nie któ rych lu dzi zło dzie ja nie moż -
na okraść, a pro sty tut ki zgwał cić. Je śli więc przy pi sze my ofie rze nie mo ral ność, na -
sze dzia ła nie wo bec niej prze sta je mieć wa gę god no ścio wą:

„Wy ki wać oszu sta to tyl ko za słu ga…”, „To jest dziw ka, nie dziew czy na – ta kiej
się nie gwał ci, po co szła z na mi do miesz ka nia…”, „To zło dziej ska fir ma, wszy -
scy tu taj krad ną, więc i ja mo gę…”,

ZA PRZE CZE NIE OD PO WIE DZIAL NO ŚCI

Spraw ca bę dzie prze ko ny wał i szu kał u in nych po twier dze nia, że przy czy ną
wszyst kie go, co zro bił, by ło dzia ła nie ja kiejś „si ły wyż szej” i zbie gu oko licz no ści,
że sta ło się to przez in nych lu dzi, któ rzy spro wo ko wa li go, na sku tek cze go „nie
mógł się po wstrzy mać”, „nie miał in ne go wyj ścia” etc. 

MA NI PU LA CJE NOR MA MI

Każ dy stan dard war to ści za wie ra kil ka norm o róż nym stop niu ogól no ści, słu żą -
cych do oce nia nia zgod no ści za cho wa nia z war to ścią. Otwie ra to moż li wość do -
god ne go dla spraw cy ma ni pu lo wa nia nor ma mi, po le ga ją ce go na:

• za wę ża niu zna cze nia war to ści i obej mo wa nia nią tyl ko okre ślo nej ka te go rii
osób, na przy kład: „Kła mać nie wol no tyl ko wo bec swo ich”,56
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• uży wa nia norm przy pi sa nych do in ne go stan dar du war to ści dla wy ka za nia,
że za cho wa nie nie zgod ne z jed ną war to ścią, zgod ne jest z in ną, na przy kład:
„To mo że by ło nie spra wie dli we, ale za to ja kie od waż ne…”

1.5. O TYM, JAK PIĘ CIU STU DEN TÓW ZDE MO RA LI ZO WA ŁO
UCZEL NIĘ

Po sta no wi łem spraw dzić w wa run kach eks pe ry men tu, na ile praw dzi wa jest te za,
że to pro ces spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień, a nie ra cjo na li za cje, jest
naj waż niej szym źró dłem ano mii, że to on od po wia da za wia ry god ność uspra wie dli -
wień i za re duk cję dy so nan su god no ścio we go. Za wskaź nik tej re duk cji przy ją łem
oszu ki wa nie w sy tu acji po ku sy. Rze czy wi sty cel eks pe ry men tu był oczy wi ście nie -
zna ny ba da nym – sła bo się jesz cze na wza jem zna ją cym stu den tom pierw sze go ro -
ku wy dzia łów Mar ke tin gu i Za rzą dza nia, Fi nan sów i Ra chun ko wo ści oraz Ban ko -
wo ści i Ubez pie czeń w nie pu blicz nej szko le wyż szej. Są dzi li oni, że pod egi dą Ko -
mi sji Eu ro pej skiej pro wa dzi my mię dzy na ro do we ba da nia stu den tów w uczel niach
UE – ich po staw wo bec po wszech nie ce nio nych war to ści eu ro pej skich oraz umie -
jęt no ści da wa nia so bie ra dy w no wych, za ska ku ją cych sy tu acjach.

Pod sta wo wa pro ce du ra ba daw cza – test kro pek i kwe stio na riusz war to ści
In struk cja dla osób ba da nych by ła na stę pu ją ca:

• Do wy ko na nia jest pro sty kwe stio na riusz ba da ją cy po sta wy wo bec war to ści
oraz test per cep cyj no -p ami ęci owy – tzw. test kro pek. Wśród dwu dzie stu pro -
sto ką tów za wie ra ją cych krop ki i ozna czo nych li te ra mi na le ży wy szu kać dzie -
więć par o iden tycz nej licz bie kro pek. Krop ki na le ży po li czyć wzro kiem, nie
po słu gu jąc się żad ny mi po mo ca mi, po za pal cem. Na le ży odło żyć na bok dłu -
go pi sy, nie wol no nic pi sać i ry so wać na bo ku ani na plan szach.

• Li czy my uważ nie, aby mieć pew ność, że po li czy li śmy bez błę du. Je śli nie ma -
my ta kiej pew no ści – li czy my krop ki po now nie.

• Zna le zio ną pa rę za pa mię tu je my – nie wol no jej za pi sy wać na bo ku – i szu ka -
my na stęp nej.

• Za zna le zie nie każ dej pa ry, przy od da wa niu for mu la rza ob li cze nio we go wy -
pła ca na jest na miej scu go tów ką na gro da 3 zł. 

Po moc ni cy pro wa dzą ce go roz sa dza li ba da nych w pew nej od le gło ści, roz da wa li
plan sze te stu kro pek i pil no wa li, aby po mię dzy stu den ta mi nie by ło żad nej ko mu ni -
ka cji, roz mów, ge stów, śmie chów, chrząk nięć etc. Ba da nie prze ry wa no po ok. 7–10
mi nu tach, gdy wi dać by ło u ba da nych ro sną ce znie cier pli wie nie – za da nie bo wiem 57

Dlaczego ludzie, ceniąc to, co dobre, idą za tym, co złe?



58

by ło de fac to nie wy ko nal ne. Od bie ra no wte dy plan sze te stu i roz da wa no for mu la rze
ob li cze nio we oraz kwe stio na riusz 16 po wszech nie ce nio nych eu ro pej skich war to ści,
ta kich jak uczci wość, spra wie dli wość, od wa ga, to le ran cja etc. W tym mo men cie
pro wa dzą cy struk tu ra li zo wał sy tu ację po ku sy. In for mo wał ba da nych, że bę dzie
na ta bli cy wy pi sy wał ko lej no pa ry kwa dra tów o tej sa mej rze ko mo licz bie kro pek.
Ba da ni ma ją wpi sać w od po wied nią ru bry kę for mu la rza ob li cze nio we go znak (+),
je śli wy pi sy wa ną pa rę od na leź li, lub znak (–), je śli jej nie zna leź li. Kie dy pro wa dzą -
cy koń czył wy pi sy wać dzie wią tą pa rę kwa dra tów, ba da ni tak że koń czy li wpi sy wa -
nie plu sów i mi nu sów na for mu la rzu ob li cze nio wym. Pro wa dzą cy od czy ty wał jesz -
cze raz rze ko mo ist nie ją ce pa ry kwa dra tów. Na stęp nie ba da ni mie li za za da nie wy -
brać i uran go wać trzy naj bar dziej ce nio ne spo śród 16 war to ści umiesz czo nych
w kwe stio na riu szu i zdać ten kwe stio na riusz oraz for mu larz ob li cze nio wy przy sto -
li ku, gdzie ka sjer wy pła cał im 3 zł za każ dy plus w te ście kro pek.

W te ście kro pek nie ma żad nych par kwa dra tów. Pa ry wy pi sy wa ne na ta bli cy ja -
ko rze ko me roz wią za nie róż nią się znacz nie licz bą kro pek – np. 25 i 75 kro pek. Nie
mo że być mo wy o po mył ce ba da ne go i każ dy plus na for mu la rzu jest wskaź ni kiem
oszu ki wa nia. Po nad to przed eks pe ry men tem w in nych ba da niach spraw dzo no,
że po li cze nie kro pek wzro kiem jest nie wy ko nal ne.

Ma ni pu la cje eks pe ry men tal ne
Za sto so wa no tak że do dat ko wą kon tro lę zmien nych mo gą cych wpły nąć na wy nik.
Opis szcze gó ło wy grup ba da nych wy glą da na stę pu ją co:

• Gru pa pierwsza kon tro l na – ba da ni wy ko nu ją test kro pek (bez na gro dy pie -
nięż nej za wy nik) oraz wy bór i ran go wa nie trzech war to ści; 

• Gru pa druga – ba da nie te stem kro pek z na gro da mi pie nięż ny mi + wy bór
i ran go wa nie war to ści;

• Gru pa trzecia – ba da nie te stem kro pek z na gro da mi pie nięż ny mi + wy bór
i ran go wa nie war to ści + wy peł nia nie kwe stio na riu sza NA STRO JE I HU MO -
RY: 110 py tań, wy peł nia nie trwa ok. 20 mi nut, przez ta ki czas ba da ni są przy -
trzy ma ni w sa mym środ ku sy tu acji po ku sy i zda ni na wła sne ra cjo na li za cje –
le ży przed ni mi for mu larz te stu kro pek, w któ rym mo gą za mie nić (-) na (+)
i oszu kać, lub też uczci wie po zo sta wić sa me zna ki (-).

• Gru pa czwarta – ba da nie te stem kro pek z na gro da mi pie nięż ny mi + wy bór
i ran go wa nie war to ści + wy peł nia nie kwe stio na riu sza NA STRO JE I HU MO -
RY + sto ją ca na wi do ku włą czo na ka me ra wi deo na gry wa ją ca prze bieg eks pe -
ry men tu „dla ce lów dy dak tycz nych” (kon tro la zmien nej „spo łecz na wi dzial -
ność czy nu”).

• Gru pa piąta – ba da nie te stem kro pek z na gro da mi pie nięż ny mi + wy bór i ran -
go wa nie war to ści + „spo łecz ne uzgad nia nie uspra wie dli wień”.58
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• Gru pa szósta – ba da nie te stem kro pek z na gro da mi pie nięż ny mi + wy bór i ran -
go wa nie war to ści + „blo ko wa nie spo łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień”.

Ma ni pu la cje w gru pie piątej i szóstej po le ga ją ce na spo łecz nym uzgad nia niu uspra -
wie dli wień i na blo ko wa niu te go pro ce su wy ma ga ły uprzed nich przy go to wań i spe -
cy ficz nej, do dat ko wej pro ce du ry: 

• Spo śród stu den tów psy cho lo gii I ro ku wy bra łem dzie się ciu ochot ni ków i od -
po wied nio ich prze szko li łem: do wie dzie li się, czym są uspra wie dli wie nia
i pro ces ich spo łecz ne go uzgad nia nia, a tak że, jak go uru cha miać lub blo ko -
wać. By li mo imi taj ny mi współ pra cow ni ka mi, ma ją cy mi za za da nie wmie szać
się nie po strze że nie po mię dzy ba da nych stu den tów z in nych wy dzia łów. 

• W gru pach eks pe ry men tal nych piątej i szóstej by ło po pię ciu ta kich po moc ni -
ków eks pe ry men ta to ra. W tych gru pach w mo men cie, gdy ba da ni skoń czy li wpi -
sy wać plu sy i mi nu sy do for mu la rza ob li cze nio we go te stu kro pek i przy stę po wa -
li do wy bo ru war to ści, na sa lę wkra cza ła umó wio na eki pa elek try ków uczel ni,
któ ra ogła sza ła awa rię in sta la cji elek trycz nej i nie bez pie czeń stwo po ra że nia prą -
dem, za czy na ła roz bie rać pa ne le su fi tu i żą da ła na tych mia sto we go wyj ścia
wszyst kich z po miesz cze nia. Po za aran żo wa nej dys ku sji elek try cy zga dza li się
tro chę po cze kać i wy cho dzi li, a pro wa dzą cy na ka zy wał po moc ni kom wy ru szyć
na po szu ki wa nie re zer wo wej sa li. Sam rze ko mo uda wał się w tej spra wie do rek -
to ra, a ba da nym do swo je go po wro tu za ka zy wał opusz cza nia sa li. 

• Ba da ni zo sta wa li sa mi na 20 mi nut z wy peł nio ny mi for mu la rza mi te stu kro -
pek, w któ rych ła two by ło z mi nu sa zro bić plus i do stać 3 zło te. Ukry ci wśród
nich po moc ni cy eks pe ry men ta to ra mie li za za da nie al bo ini cjo wać pro ces spo -
łecz ne go uzgad nia nia uspra wie dli wień dla oszu ki wa nia w te ście kro pek 
(w gru pie piątej), pod su wa jąc ba da nym uprzed nio przy go to wa ne uspra wie dli -
wie nia w ro dza ju: „Każ dy by tak zro bił”, „Nikt nie po no si stra ty, ma ją pie nią -
dze unij ne” etc., al bo go blo ko wać (w gru pie szóstej), gło śno na zy wa jąc oszu -
ki wa nie w te ście kro pek kra dzie żą, zło dziej stwem, nie uczci wo ścią, szko dze -
niem na uce, od wo łu jąc się do po czu cia wła snej god no ści i roz bi ja jąc wia ry -
god ność uspra wie dli wień, któ re ba da ni ujaw nia li i pró bo wa li uzgad niać. 

Tsu na mi uspra wie dli wień
Po nie waż mie li śmy tyl ko trzy eki py do pro wa dze nia eks pe ry men tu, mu sie li śmy ba -
da nie prze pro wa dzić w dwóch tu rach.

GRU PY BA DA NE PIERW SZE GO DNIA (PO NIE DZIA ŁEK PO PO ŁU DNIU)
• Gru pa pierwsza kon tro l na, test kro pek (bez na gród) + wy bór i ran go wa nie

war to ści 59
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• Gru pa trzecia – test kro pek + wy bór i ran go wa nie war to ści + kwe stio na riusz
NA STRO JE I HU MO RY

• Gru pa piąta – test kro pek + wy bór i ran go wa nie war to ści + spo łecz ne uzgad -
nia nie uspra wie dli wień.

GRU PY BA DA NE DRU GIE GO DNIA (WTO REK RA NO)
• Gru pa druga – test kro pek + wy bór i ran go wa nie war to ści
• Gru pa czwarta – test kro pek + wy bór war to ści + kwe stio na riusz NA STRO JE

I HU MO RY + KA ME RA WI DEO
• Gru pa szósta – test kro pek + wy bór war to ści + blo ko wa nie pro ce su uzgad nia -

nia uspra wie dli wień.

Wy ni ki ba dań przed sta wia ją ta be le, w któ rych na osi pio no wej jest na tę że nie oszu -
ki wa nia (licz ba plu sów), a na osi po zio mej oso by uczest ni czą ce w ba da niu. 

Wy ni ki ba dań by ły za ska ku ją ce. Gru pa szósta ba da na dru gie go dnia, na któ rej
pię ciu mo ich współ pra cow ni ków awan tu ro wa ło się o to, aby nie oszu ki wać i nie
fał szo wać wy ni ków waż nych ba dań, uzy ska ła pa ra dok sal ny wy nik – ba da ni oszu -
ki wa li wy raź nie czę ściej niż w po nie dział ko wej gru pie piątej, gdzie in na piąt ka uła -
twia ła ba da nym oszu ki wa nie, pod su wa jąc im uspra wie dli wie nia i uzgad nia jąc
je z ni mi. Gru pa druga, eks po no wa na krót ko na sy tu ację po ku sy, oszu ku je we wto -
rek znacz nie czę ściej – wię cej by ło w tej gru pie ba da nych oszu ku ją cych i wię cej
sta wia li plu sów – niż gru pa trzecią z po nie dział ku, któ rej da no moż li wość bu do wa -
nia ra cjo na li za cji przez 20 mi nut, trzy ma jąc ba da nych w sa mym środ ku sy tu acji po -
ku sy dzię ki kwe stio na riu szo wi NA STRO JE I HU MO RY. Tyl ko je den wy nik nie za -
ska ku je – zde cy do wa nie spa dło oszu ki wa nie pod okiem ka me ry wi deo w gru pie
czwartej.

Uzy ska ne we wto rek wy ni ki da ją się zro zu mieć po ujaw nie niu te go, co się dzia ło
po mię dzy stu den ta mi w po nie dzia łek wie czo rem po ba da niach. Oka za ło się, że pię -
ciu mo ich współ pra cow ni ków uru cho mi ło w po nie dzia łek w gru pie piątej pro ces
uzgad nia nia uspra wie dli wień, któ ry jak fa la tsu na mi prze szedł po ca łej szko le
i ujaw nił swo je nisz czą ce efek ty dnia na stęp ne go. Stu den ci, któ rzy przy szli na za -
jutrz na uczel nię, wie dzie li, że ro bio ne są ja kieś ba da nia, na któ rych „da ją za ro bić
pie nią dze” i moż na je „brać”. Do wie dzie li śmy się o tym już po prze pro wa dze niu
wtor ko wych ba dań, gdy zdu mie ni wy ni ka mi, za czę li śmy roz py ty wać, co się sta ło.
In ten syw ność ko mu ni ka cji po mię dzy stu den ta mi po przez te le fo ny ko mór ko we
oka za ła się nie spo dzie wa nie du ża. Szyb ko sfor mo wa łem eki pę an kie ter ską ze stu -
den tów psy cho lo gii, któ rzy mie li za za da nie na go rą co od na leźć jak naj wię cej ba -
da nych osób i w roz mo wie z ni mi do wie dzieć się, co są dzą o eks pe ry men cie 62
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i ko le gach, któ rzy sta wia li plu sy i mi nu sy. An kie te rzy po każ dej roz mo wie ro bi li
no tat ki, nie któ re z nich war to przy to czyć. Wy ni ka z nich, że nikt z ba da nych nie do -
my ślił się, że ce lem ba dań był po miar oszu ki wa nia. Nie któ rzy nie wie rzy li,
że za plu sy na praw dę do sta ną pie nią dze:

– Po my śla łam, że to ście ma, ale po tem za zna czy łam dla jaj ja kieś plu sy i do sta łam za
to pie nią dze!

– Po my śla łam, że trze ba szyb ko wyjść, bo jesz cze się roz my ślą i za bio rą pie nią dze.
– By łam za sko czo na! Szcze rze, to od sa me go po cząt ku my śla łam, że to ście ma z ty mi

pie niędz mi.

Nikt pie nię dzy nie kradł, wszy scy ko rzy sta li z oka zji, że by tro chę za ro bić:

– Roz ma wia łam z in ny mi po ba da niu: da li faj nie za ro bić. U nas wszy scy za zna cza li plu sy,
że by za ro bić, nikt chy ba nie przej mo wał się, że wy ni ki bę dą za kła ma ne. 

– Wszy scy się ucie szy li, że da li nam za ro bić. 
– Sły sza łam, jak nie któ rzy mó wi li, że za zna czy li wszyst kie plu sy. Do brze, że da wa li nam

ka sę, ma my na pi wo. 
– Pew nie, że wzię ła bym udział w ta kim ba da niu jesz cze raz, gdy by pła ci li. My ślę,

że wszy scy by się ucie szy li, gdy by zro bi li coś ta kie go jesz cze raz. Do sta łam pie nią dze i nie
by łam na nud nym wy kła dzie. 

– Do wie dzia łem się dzień wcze śniej z ko le gą i stwier dzi li śmy, że trze ba iść, jak da ją
pie nią dze. Nie ste ty nie za ła pa li śmy się dwa ra zy.

– Zro bił bym mniej sze gru py, wte dy by ło by wię cej pie nię dzy i każ da gru pa by je do -
sta ła.

– Ko le żan ka mó wi ła, że jest uczci wa i nie za zna czy ła żad ne go plu sa. Ja prze ciw nie, po -
trze bo wa łem pie nię dzy na pa pie ro sy. O ba da niu i na gro dach do wie dzia łem się w po nie -
dzia łek i dla te go chęt nie wzią łem w tym udział.

– Tak, roz ma wia li śmy, ile kto za ro bił.
– De ner wo wa ła mnie dziew czy na obok mnie, bo cią gle mó wi ła, że to jest nie uczci we.

Je śli tak uwa ża, i nie są jej po trzeb ne pie nią dze, to niech so bie za zna cza mi nu sy. Ja chcia -
łem za ro bić i ty le.

Ba da ni sta wia ją cy plu sy uwa ża li, że ko rzy sta jąc z oka zji, nie na le ży prze sa dzać:

– Za sta na wia łem się nad dzie wię cio ma plu sa mi, ale stwier dzi łem, że to prze sa da.
– Nie ża ło wa łeś, że nie za zna czy łeś wię cej plu sów? – Za zna czy łem osiem, więc nie

mia łem cze go ża ło wać… – To cze mu nie dzie więć? – Głu pio tak by ło na pierw szy raz.
– Pa mię tam pa rę osób, któ re ża ło wa ły, że nie za zna czy ły wię cej plu sów.

Ci, któ rzy by li w gru pie kon tro l nej, nie do sta wa li pie nię dzy i nie mo gli oszu ki wać.
Wy le wa li na to złość przed an kie te ra mi:

– Uwa żam za nie uczci we to, że nie do sta li śmy na gród! Ale je śli bym się zna lazł w in nej
gru pie, to uwa żał bym, że po win ny być wyż sze pła ce! 63
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– Po win ni pła cić wszyst kim, to by ło nie fa ir!
– Ca ła szko ła roz ma wia ła o tych krop kach, bo nikt te go nie mógł po li czyć. Na stęp ne -

go dnia do wie dzie li śmy się, że in nym gru pom pła ci li i też by ła roz mo wa, że to nie uczci we.
– Po win no być płat ne dla wszyst kich, a nie tyl ko dla nie któ rych. To by ło na praw dę nie

fa ir!!! Draż ni ły mnie te krop ki! Nie po do ba ły mi się! Nie spo sób by ło je zli czyć!
– Co po czu łeś, jak się do wie dzia łeś, że in ne gru py otrzy ma ły pie nią dze, a wy nie? –

Złość!!! Mia łem po czu cie nie spra wie dli wo ści. Chcia łem się na kimś ze mścić, ale nie wie -
dzia łem, na kim!

– Co po czu łaś, jak się do wie dzia łaś, że in ne gru py otrzy ma ły pie nią dze, a wy nie? –
Roz cza ro wa nie, na wet nam te go nie za pro po no wa li. To nie cho dzi o sa me pie nią dze
za pra wi dło we od po wie dzi, tyl ko za na szą fa ty gę! Prze cież nie mu sie li śmy te go ro bić.

Ci, któ rzy nie oszu ki wa li – nie by ło ich wie lu – cza sem pod kre śla li to z du mą,
a cza sem mie li się za fra je rów:

– [...] cie szy łam się, bo im pła ci li za za chłan ność, a my wy szli śmy z ho no rem.
– Część się zdo ło wa ła, że nie do sta li pie nię dzy, bo nie za zna czy li plu sów, ale po szli na -

stęp ne go dnia i do sta li.
– Czy za uwa ży łaś coś szcze gól ne go? – Tak, moi ko le dzy mie li po sie dem plu sów,

a ja tyl ko trzy. Śmia li się, że bym za zna czy ła wię cej. I tak tyl ko dzię ki nim za zna czy łam te
plu sy.

– Jed na ko le żan ka na praw dę chcia ła li czyć te krop ki, ale nie zdą ży ła i nie za zna czy ła
żad nych plu sów. Te raz ża łu je, bo mo gła do stać pie nią dze.

– Już my śla łem, że to tyl ko ja nie za zna czy łem żad ne go plu sa, że je stem ja kiś głu pi, ale
ty też nie wi dzia łeś tam tych par. Na wet nie wiesz, jak się cie szę. Oni chy ba wszy scy od tak
so bie za zna cza li te plu sy.

– By łam wku rzo na, że wszy scy na cią ga li. Zdzi wi łam się, że jest tak ma ło osób szcze -
rych.

– Gdy bym bra ła udział raz jesz cze, tak sa mo za zna czy ła bym sa me mi nu sy.
– Na gro dy są po trzeb ne. Dzię ki te mu, że pła ci li ście za od po wie dzi, moż na by ło zo ba -

czyć, kto kła mie.

W tym sta nie rze czy po sta no wi łem w czwar tek na stu den tach III ro ku stu diów, któ -
rzy mie li bar dzo luź ny kon takt z po zo sta ły mi rocz ni ka mi, po wtó rzyć ba da nia z pro -
ce du rą gru py szóstej. Moi współ pra cow ni cy tro chę się te go ba li po do świad cze -
niach z gru pą szóstą wtor ko wą, na któ rej po mo im wyj ściu roz pę ta ła się nie ty le
dys ku sja, co wście kła awan tu ra więk szo ści ba da nych z pa ro ma „idio ta mi”, któ rzy
sa mi nie chcie li „wejść w układ” i za ro bić, a in nym w tym prze szka dza li.
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Pro wa dzi łem to ba da nie i do brze pa mię tam czte rech pa nów, któ rzy wie dzie li, po
co przy szli, usie dli ra zem, bez więk sze go za in te re so wa nia pa trzy li na plan szę te stu
kro pek, po sta wi li dzie więć plu sów, wzię li na leż ne im pie nią dze i ra zem wy szli.
Wy ni ki po zo sta łych osób wska zu ją, że jesz cze nie do tar ła do nich wieść o tym,
że w szko le na ba da niach „da ją za ro bić”.

Tak pię ciu mo ich po moc ni ków zde mo ra li zo wa ło więk szość uczel nia nej spo -
łecz no ści stu denc kiej. Ta de mo ra li za cja by ła oczy wi ście „sek to ro wa” i do ty czy ła
oszu ki wa nia w eks pe ry men tal nie stwo rzo nej sy tu acji po ku sy. Trud no prze wi dzieć,
co sta wia ją cy plu sy zro bią w in nej sy tu acji po ku sy, czy znaj dą wia ry god ne uspra -
wie dli wie nia dla się gnię cia w niej po ko rzyść. Na wła snej skó rze po czu łem, że ła -
two po tra fią je zna leźć. Ja kiś czas te mu, pod wie zio ny przez żo nę wy sia dłem z sa -
mo cho du pod głów nym wej ściem do uczel ni, przed któ rym kłę bił się tłum stu den - 65

Wy ni ki ba da nia w gru pie szóstej, prze pro wa dzo ne go w czwar tek (dwa dni póź niej)
ze stu den ta mi III rocz ni ka po da je po niż sza ta be la:
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tów. Za po mnia łem, że na ko la nach mia łem dwa no we te le fo ny ko mór ko we, z któ -
rych roz ma wia łem w cza sie dro gi. Wszedł szy do swo je go ga bi ne tu, zo rien to wa łem
się w tym i na tych miast za dzwo ni łem na ich nu mer. Te le fo ny już się nie od zy wa ły
– na oczach wie lu osób zmie ni ły wła ści cie la w pięć mi nut.

Pod su muj my krót ko na ko niec, dla cze go po rząd ny, ce nią cy war to ści mo ral ne
czło wiek oszu ku je i krad nie? Dla te go, że ma na to wia ry god ne uspra wie dli wie nia
re du ku ją ce dy so nan se god no ścio we, po wo do wa ne nie zgod no ścią prze ko na nia
o tym, „Ja ki je stem?”, z prze ko na niem o tym „Co ro bię?”. Wia ry god ność uspra wie -
dli wień po wsta je głów nie w pro ce sie spo łecz ne go ich uzgad nia nia w gru pach po -
rząd nych lu dzi, eks po no wa nych wspól nie na sy tu ację po ku sy. Po wsta ją w ten spo -
sób pod kul tu ry uspra wie dli wień, al bo ina czej mó wiąc „ukła dy”, skła da ją ce się
z po rząd nych lu dzi po wią za nych ze so bą „uspra wie dli wio ny mi ko rzy ścia mi” i wy -
ni ka ją cym stąd prze ko na niem o „ko rzy sta niu z oka zji”. Lu dzie uczest ni czą cy
w uzgad nia niu uspra wie dli wień i two rzą cy „układ” tyl ko „sek to ro wo” tra cą ostrość
spoj rze nia na mo ral ne i god no ścio we zna cze nie uczyn ków. Uspra wie dli wie nia
są wia ry god ne tyl ko dla tych, któ rzy je uzgod ni li – dla te go za wsze krad ną „oni”, a
„my” tyl ko ko rzy sta my z oka zji. Ujaw nie nie ja kie muś ukła do wi uspra wie dli wień
sto so wa nych w okre ślo nych sy tu acjach po ku sy przez in ny układ spo wo du je,
że z głę bo kim obu rze niem za czną się one wza jem nie zwal czać i oskar żać o nie god -
ne prak ty ki. Dzię ki te mu roz prze strze nia nie się wia ry god no ści uspra wie dli wień
w kul tu rze więk szej gru py lub spo łecz no ści na tra fia na na tu ral ne ogra ni cze nia.
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ROZ DZIAŁ II

DLA CZE GO LU DZIE, CE NIĄC TO, CO DO BRE, 
IDĄ ZA TYM, CO DO BRE?

Dla cze go ma ły Jaś „chce” za cho wać się „grzecz nie”? Prze cież nie grzecz ne za cho -
wa nie mo że mu przy nieść wie le ko rzy ści i na gród, któ rych jest po zba wio ny, gdy
po stę pu je zgod nie z war to ścia mi. Je go „chęć” to sy gnał ist nie nia dzie cię cej po trze -
by god no ści, któ rej za spo ko je nie ma za sad ni cze zna cze nie dla nor mal ne go, zdro -
we go i sku tecz ne go funk cjo no wa nia Ja sia w świe cie spo łecz nym – w ro dzi nie,
w szko le, w kon tak tach z in ny mi. Do za spo ko je nia po trze by god no ści Ja sio wi nie
wy star czy ulo ko wa na w sfe rze ma rzeń i ide al nych dą żeń „chęć by cia” dziec kiem
grzecz nym, do brym i mą drym. Mu si mieć prze ko na nie o tym, że „jest” grzecz ny,
do bry i mą dry tu i te raz, w swo jej co dzien nej ak tyw no ści, bo tu i te raz mu si za spo -
ko ić po trze bę god no ści. Za pew nia ją mu to „prze ży cia god no ścio we” łą czą ce w so -
bie ele men ty po znaw cze i emo cjo nal ne. Bio rą się one z trzech źró deł, ko lej no zy -
sku ją cych prze wa gę w trak cie roz wo ju: 

• Uzna wa nie war to ści osób zna czą cych. Naj pierw ma ły Jaś chce być grzecz -
ny, do bry i mą dry, bo ce nią go za to ro dzi ce i in ni do ro śli. Do wia du je się
od sta no wią cych dlań au to ry tet osób, że jest ta ki „trój przy miot ni ko wy” i ta in -
for ma cja two rzy „prze ży cie god no ścio we”, za spo ka ja ją ce po trze bę god no ści.
Uzna wa nie war to ści do ro słych szyb ko scho dzi u dziec ka na dru gi plan, zdo mi -
no wa ne przez re la cyj ność. 

• Re la cyj ność. Już czte ro let ni Jaś za czy na na róż ne spo so by po rów ny wać się
z in ny mi dzieć mi i szu kać w tych po rów na niach swo jej lep szej, wyż szej, da ją -
cej prze wa gę po zy cji. Prze ży cia god no ścio we po wsta ją na in nej niż do tąd za -
sa dzie. W po rów na niu do uzna wa nia war to ści, Jaś zy sku je tu taj pew ną sa mo -
dziel ność – to od nie go za czy na za le żeć, z kim się po rów nu je i w ja kim za kre -
sie. Wy nik tych po rów nań, wła sne miej sce na wy bra nej ska li w re la cji do oso -
by od nie sie nia da lej jed nak okre śla ją in ni, de cy du jąc o po wsta niu po zy tyw ne -
go lub ne ga tyw ne go prze ży cia god no ścio we go i za spo ko je niu lub de pry wa cji 67



po trze by god no ści. Jaś nie po tra fi jesz cze po rów nać swo je go za cho wa nia
z war to ścia mi (grzecz no ścią, do bro cią i mą dro ścią), któ re już wpi sa ły się ja ko
przy mio ty wła sne w je go „ja”. Z wol na po zna je nor my, któ re do te go słu żą,
i dłu go nie bę dzie jesz cze wie dział, co zro bić w kon kret nej sy tu acji, aby za -
cho wać się grzecz nie, do brze lub mą drze. 

• Jest to etap doj rza łej re gu la cji za cho wa nia za po mo cą war to ści. Po czu cie god -
no ści za le ży w tej fa zie roz wo ju przede wszyst kim od wła snych uczyn ków da -
ją cych czło wie ko wi „sa tys fak cję we wnętrz ną” i oso bi stą du mę. Za spo ka ja nie
po trze by god no ści przy no szą „prze ży cia god no ścio we” po wsta ją ce z kon so -
nan sów god no ścio wych, czy li ze zgod no ści oso bi ście ce nio nych war to ści (te -
go, „ja ki je stem?”) z wła sny mi uczyn ka mi (z tym, „co ro bię?”). 

2.1. RE LA CYJ NOŚĆ GOD NO ŚCIO WA

Ma łe dziec ko za spo ka ja po trze bę god no ści i uzy sku je po czu cie wła snej war to ści
po przez po rów ny wa nie się z in nym dziec kiem (lub dzieć mi) na ja kiejś wy bra nej
ska li ocen i okre śla nie wła snej po zy cji ja ko lep szej (wyż szej). Dziec ko nie po tra fi
od na leźć swej war to ści ina czej, jak tyl ko czy niąc te po rów na nia. Na zwij my ten
spo sób za spo ka ja nia po trze by god no ści re la cyj nym. Mą drzy ro dzi ce lub wy cho -
waw cy zna ją ten me cha nizm i dla ry wa li zu ją ce go ze so bą ro dzeń stwa lub gru py
dzie ci sta ra ją się zna leźć du żo róż no rod nych skal do ta kich po rów nań, na któ rych
każ de dziec ko do sta tecz nie czę sto ulo ku je się na wyż szych od in nych po zy cjach
i za spo koi w ten spo sób po trze bę wła snej god no ści. U dzie ci po rów na nia z in ny mi
znaj du ją się z re gu ły pod wy cho waw czą kon tro lą, to też dziec ko nie mo że swo bod -
nie wy bie rać dro gi „na skró ty” do uzy ska nia wyż szej lub lep szej po zy cji w re la cji
z in ny mi. Nie do zwo lo nym skró tem jest po mniej sza nie dru gie go, ze pchnię cie
go w dół na ska li re la cyj nych po rów nań, za miast sta rań o pod nie sie nie swo jej po -
zy cji po przez rze czy wi ste, wła sne osią gnię cia. Wy star czy po tę pić, ośmie szyć, po -
bić lub upo ko rzyć ko goś, aby ta nim kosz tem być od nie go „lep szym”. 

Za sa dy wy bo ru za rów no skal, jak i osób od nie sie nia przy re la cyj nym za spo ka ja niu
po trze by god no ści to osob ne i skom pli ko wa ne za gad nie nie, wy ma ga ją ce uważ nych
ba dań em pi rycz nych. Na pod sta wie te go, co już wie my, moż na okre ślić trzy pra wi -
dło wo ści w tym za kre sie:

• Po rów na nia z oso ba mi od nie sie nia mu szą mieć wa lor su biek tyw nej wia ry -
god no ści. Sied mio let ni Jaś nie bę dzie się po rów ny wał w szyb ko ści bie ga nia
z czte ro let nią Mał go sią, lecz wy bie rze do te go ce lu sze ścio let nie go Krzy sia,
któ ry jest mu rów ny wzro stem i tyl ko tro chę wol niej szy.68
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• Ska le i oso by od nie sie nia mu szą za pew niać za in te re so wa ne mu re al ną szan sę
uzy ska nia wyż szej po zy cji i umoż li wić prze ży cie „god no ścio wej wyż szo ści”.
Nikt nie po rów nu je się w opi sa ny wy żej spo sób do ido li za miesz ku ją cych ma -
so wą wy obraź nię lub do wła snych ide al nych wzor ców, bo gro ził by mu sta ły
de fi cyt po czu cia wła snej war to ści.

• Wy bo ro wi oso by od nie sie nia sprzy ja czę sty z nią kon takt i ma ły dy stans spo -
łecz ny. 
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Z przy czyn, któ re na le ża ło by w przy szło ści w ba da niach okre ślić, pew na część lu -
dzi za trzy mu je się w roz wo ju na eta pie re la cyj no ści i nie po tra fi au to no micz nie za -
spo ka jać po trze by god no ści. Re la cyj ność u czło wie ka do ro słe go po wo du je dwa
nie po żą da ne zja wi ska: 

• Za leż ność od opi nii oto cze nia. Ska le uży wa ne do re la cyj nych po rów nań
są pro ste tyl ko u ma łych dzie ci (szyb ciej bie gam, mam star sze go bra ta etc.).
Póź niej li czą się już tyl ko war to ści i po dob ne do nich ogól ne wzor ce za cho wa -
nia. Wy żej lub ni żej na ta kiej ska li lo ku je czło wie ka nie kon kret ny wy nik, lecz
opi nia oto cze nia, gru py ró wie śni czej, lu dzi z au to ry te tem. Re la cyj ne za spo ka -
ja nie po trze by god no ści przez lu dzi do ro słych wy twa rza pe wien spo sób funk -
cjo no wa nia, któ ry zgod nie z po tocz ną wie dzą na zwać moż na „waż no ścią”. Lu -
dzie re la cyj ni to lu dzie „waż ni”. Róż ni ich od lu dzi „god nych” cał ko wi ta za -
leż ność od in nych w za spo ka ja niu po trze by god no ści.

• Agre syw ne de pre cjo no wa nie god no ści dru gie go. Do ro słe go trud niej jest
pod dać tak ści słej kon tro li jak dziec ko i za blo ko wać mu do cho dze nie agre syw -
nym skró tem do po czu cia wła snej god no ści. Do po mniej sza nia i upo ka rza nia
dru gie go uży wać mo że on wy szu ka nych tech nik in try gi, ukry wać na paść pod
po zo rem kry tycz nej ana li zy pro ble mu, któ rym się ktoś zaj mu je etc. Ta ka agre -
sja jest in stru men tem za spa ka ja nia po trze by god no ści w spo sób re la cyj ny –
w co dzien nych zda rze niach czę sto ją ob ser wu je my i okre śla my mia nem „za -
wi ści”. Lu dzie re la cyj ni to lu dzie za wist ni, któ rzy swo ją ak tyw ność kon cen tru -
ją na po mniej sza niu osią gnięć in nych, a nie na mno że niu osią gnięć wła snych.

Stać się oso bą od nie sie nia dla ko goś re la cyj ne go w pra cy lub w ro dzi nie jest za -
wsze źró dłem du żych przy kro ści i kło po tów. Nie zwia stu je ich na ogół ża den sy -
gnał – przy cho dzą na gle i z za sko cze nia wów czas, gdy z ja kie goś po wo du re la cyj -
ne mu ko le dze lub bli skiej oso bie na gle po trzeb ne są prze ży cia god no ścio we i „do -
in we sto wa nie” ni mi za gro żo nej po trze by god no ści. Mę ża mo że spo tkać nie po wo -
dze nie w awan sie i awan tu ra od sze fa, sie dzą cy obok ko le ga z pra cy mo że zo stać
spo nie wie ra ny przez ży cie – żo na za żą da roz wo du, dziew czy na znaj dzie so bie lep -
sze go part ne ra. Wte dy re la cyj ny czło wiek ko rzy sta z je dy nej zna nej mu dro gi szyb -
kie go po zy ska nia sa tys fak cji god no ścio wych – po mniej sze nia i de pre cja cji oso by
od nie sie nia. Mąż za rzu ci żo nie, że nie na da je się do ni cze go – na wet zu py nie po -
tra fi wła ści wie oso lić. Ko le ga z pra cy pój dzie do sze fa i wy ka że mu, że sie dzą ca
obok nie go ko le żan ka to kom plet ny nie udacz nik bez krzty ny pro fe sjo na li zmu.
Przez trzy la ta ją to le ro wał, z do bre go ser ca wszyst ko, co waż ne, za nią ro bił, ale
dłu żej już te go nie wy trzy ma i mu si tę praw dę wresz cie ujaw nić. Re la cyj ność
wśród do ro słych nie jest wca le zja wi skiem rzad kim. Dla przy kła du, dru ga li ga po -
li ty ków skła da się w więk szo ści z lu dzi „waż nych”, któ rzy chcą się wszyst kim po -
do bać i ener gicz nie za bie ga ją o swój spo łecz ny i me dial ny wi ze ru nek. Po li tyk kie -70
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ru ją cy się god no ścią tym się róż ni od „waż ne go”, że w klu czo wych mo men tach po -
tra fi po dej mo wać au to no micz ne de cy zje, wy ni ka ją ce z wła snych, a nie cu dzych
prze ko nań o tym, co wła ści we i słusz ne. 

Ze sta dium re la cyj ne go zwy kle się wy ra sta. U lu dzi do ro słych i doj rza łych re la cyj -
ność na ogół prze sta je peł nić ro lę naj waż niej sze go spo so bu za spo ka ja nia po trze by
wła snej war to ści i god no ści. Je śli da lej po rów nu ją się (swo ją po zy cję spo łecz ną, to -
wa rzy ską, umie jęt no ści) z in ny mi, ina czej wy ko rzy stu ją wnio ski wy ni ka ją ce z tych
po rów nań. Po trze bu ją ich do po twier dza nia po sia da nej sa mo oce ny i uzy ska ne go
w spo sób au to no micz ny po czu cia wła snej god no ści. Scho dząc na dru gi plan, re la -
cyj ność prze sta je być nie bez piecz na dla in nych. Po zna my jej ist nie nie po tym,
że do ro słym i doj rza łym lu dziom nie są obo jęt ne po chwa ły, wy róż nie nia i uzna nie
in nych. 

2.2. AU TO NO MIA GOD NO ŚCIO WA

Już ma łe dziec ko poj mu je, jak waż na jest re la cja po mię dzy je go za cho wa niem
a war to ścia mi. Re la cji te go „ja ki je stem?” do te go „co ro bię?” to wa rzy szą waż ne
spo łecz ne ka ry i na gro dy. Dla te go mo ni to ro wa nie ta kiej zgod no ści lub nie zgod no -
ści za cho dzi od ru cho wo i w mia rę do ra sta nia za czy na słu żyć za spo ka ja niu po trze -
by god no ści w doj rza ły spo sób. W wie ku do ra sta nia zwięk sza się u mło de go czło -
wie ka po trze ba wła snej war to ści, któ rą co raz trud niej za spo ko ić re la cyj nie, w spo -
sób ze swej isto ty ma ło wy daj ny i do sto so wa ny do po trzeb dziec ka, a nie do ro słe -
go. Na sto la tek, zda ny wy łącz nie na re la cyj ność, nie cier pli wie po szu ku je u ró wie -
śni ków po twier dze nia swej „wyż szo ści” w po rów na niach z in ny mi, za bie ga
o ich ak cep ta cję na wet wbrew te mu, co oso bi ście ce ni. Co raz trud niej jest mu za -
spo ko ić re la cyj nie po trze bę god no ści i utrzy mać po czu cie wła snej war to ści
na opty mal nym po zio mie. Jed no cze śnie je go stan dar dy nor ma tyw no -wa rt ości owe
wzbo ga ca ją się o no we nor my i po rząd ku ją we wnętrz nie. W pew nym mo men cie
umoż li wia mu to sa mo dziel ne po rów na nie te go „ja ki/ja ka je stem?” z tym „co ro -
bię?” i do świad cze nie zgod no ści tych dwóch ele men tów, sta no wią ce źró dło nie zna -
ne go do tąd prze ży cia god no ścio we go, któ re zwie my kon so nan sem god no ścio -
wym. Pierw sze kon so nan se god no ścio we są sil nie, a na wet eu fo rycz nie prze ży wa -
ne i mo gą pro wa dzić do mło dzień cze go bun tu, do od rzu ce nia wszel kich po rad,
spraw dzo nych wzor ców i po mo cy ze stro ny do tych cza so wych au to ry te tów. Prze ży -
cie kon so nan su god no ścio we go jest do stęp ne tym, któ rych sys tem nor ma tyw no -
-wa rt ości owy cha rak te ry zu ją trzy wła ści wo ści: 71
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ODWAŻNY

ODWAGA

KONSONANS GODNOŚCIOWY

Przeżycie satysfakcji 
wewnętrznej i zaspokojenie 
potrzeby godności

Pod su muj my przed sta wio ne do tąd ro zu mo wa nie do ty czą ce dy so nan sów i kon so -
nan sów god no ścio wych:

• Ist nie je sy me tria psy cho lo gicz ne go zna cze nia kon so nan su i dy so nan su god no -
ścio we go, czy li zgod no ści i nie zgod no ści prze ko nań o so bie i o wła snych
uczyn kach. Zgod ność za spo ka ja, a nie zgod ność de pry wu je po trze bę god no ści.

• Kon so nans i dy so nans po znaw czy – za cho dzą ce po mię dzy za cho wa niem
a wzor ca mi osią ga nia ko rzy ści – od róż niać trze ba od kon so nan su i dy so -
nan su god no ścio we go po wsta ją cych po mię dzy za cho wa niem a zin ter na li zo -
wa ny mi w „ja” wzor ca mi godnego postępowania re ali zującego osobiście ce -
nione war to ści. Zgod no ści i nie zgod no ści czy sto po znaw cze nie wpły wa ją
na po trze bę god no ści. 72

• Jest roz wi nię ty, a więc bo ga ty w tre ści nor ma tyw ne o róż nym stop niu ogól no -
ści,

• Jest upo rząd ko wa ny, wy od ręb ni ły się w nim stan dar dy nor ma tyw no -wa rt ości -
owe. Nor my upo rząd ko wa ły się wo kół po szcze gól nych war to ści, od norm naj -
bar dziej szcze gó ło wych, sto ją cych naj bli żej kon kret nych czyn no ści, aż
do ogól nych, sto ją cych naj bli żej war to ści. 

• Jest zhie rar chi zo wa ny – jed ne stan dar dy war to ści są dla czło wie ka god no ścio -
wo do nio ślej sze od in nych.
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• Kon so nans god no ścio wy jest źró dłem prze ży cia o du żej si le i zna cze niu emo -
cjo nal nym, zna czą cej „sa tys fak cji we wnętrz nej”. Emo cjo nal ne prze ży wa nie
kon so nan su god no ścio we go bie rze się z je go sto sun ko wo du żej zdol no ści
do za spo ka ja nia po trze by god no ści – kon so nans czy ni to znacz nie le piej i in -
ten syw niej niż re la cyj ne po rów na nia. Dzię ki te mu au to no mia god no ścio wa
w mia rę doj rze wa nia stop nio wo wy pie ra re la cyj ność w za spo ka ja niu po trze by
god no ści.

Róż ni ca mię dzy czło wie kiem au to no micz nym a re la cyj nym po le ga na tym,
że pierw szy uży wa swo ich przy mio tów „ja” do po rów ny wa nia z ni mi swo ich za -
cho wań, zaś ten dru gi prze twa rza przy mio ty wła sne na ska le po rów naw cze z in ny -
mi. Czło wiek re la cyj ny, je śli chce za spo ko ić po trze bę god no ści, mu si być od ko goś
spra wie dliw szy, uczciw szy, lo jal niej szy. Czło wiek au to no micz ny za spo ka ja po trze -
bę god no ści wła snym po stę po wa niem, któ re jest spra wie dli we, uczci we, lo jal ne. 

2.3. IN STRU MEN TAL NE STAN DAR DY GOD NO ŚCI

Za cho wa nia pod le ga ją oce nie z punk tu wi dze nia ko rzy ści i war to ści (godności) zu -
peł nie nie za leż nie. Je śli ktoś nie po stę pu je zgod nie z wzor ca mi osią ga nia ko rzy ści,
nie dba o nie, lecz nie na ru sza war to ści mo ral nych, za słu gu je na mia no eks cen try -
ka lub dzi wa ka, czło wie ka nie prak tycz ne go etc., co ani nie umniej sza, ani nie przy -
da je mu god no ści. Czło wiek zaś sku tecz nie dba ją cy o swo je in te re sy w zgo dzie
z re gu ła mi mo ral ny mi nie jest od in nych „bar dziej (lub mniej) god ny” – oce na lo -
ko wa na jest w płasz czyź nie spraw no ścio wej. Ta ka roz łącz ność i kla row ność sprzy -
ja te mu, że mi lio nom lu dzi, któ rzy sta ją w nie zli czo nych co dzien nych sy tu acjach
po ku sy, ła twiej jest do strzec, kie dy się gnię cie po ko rzyść ko li du je z war to ścia mi. 

Nie ste ty, nie któ re pod kul tu ry i/lub prak ty ki so cja li za cyj ne po wo du ją, że wzor ce za -
cho wa nia ko rzyst ne go wią za ne są z god no ścią i in ter na li zu ją się w po sta ci przy -
mio tu wła sne go, na przy kład: „Je stem czło wie kiem suk ce su fi nan so we go”. Wte dy
„bo gac two” (by cie bo ga tym) wcho dzi w skład struk tu ry „ja”, lo ku jąc się po śród
auto te licz nych, nie przy no szą cych oso bi stych ko rzy ści stan dar dów war to ści. Po nie -
waż ma my tu taj do czy nie nia z przy da niem god no ścio we go zna cze nia wzor com za -
cho wa nia przy no szą ce go ko rzy ści, na zwij my je „war to ścia mi in stru men tal ny mi”.
Po wsta ją na sku tek dzia ła nia dwóch współ za leż nych pro ce sów: 

1. Socjalizacji pierwotnej, gdy czło wiek jest oce nia ny god no ścio wo za za cho -
wa nie przy no szą ce mu ko rzy ści lub po le ga ją ce na gro ma dze niu dóbr ma te -
rial nych (oce na mi god no ścio wy mi w ro dza ju: je steś do brym dziec kiem, je - 73
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steś wie le wart ja ko czło wiek). Im wię cej ma dóbr i ko rzy ści, tym „wię cej jest
wart”, tym jest god niej szy. 

2. Socjalizacji wtórnej, gdy zin sty tu cjo na li zu ją się w kul tu rze (pod kul tu rze)
wzor ce za cho wa nia i kry te ria je go oce ny po zwa la ją ce god no ścio wo oce niać
czło wie ka we dle spraw no ści w osią ga niu ko rzy ści i ma te rial nej za sob no ści.
Przy po mi na się ra da sta re go czło wie ka da na mło de mu ar chi tek to wi, któ ry zza
„że la znej kur ty ny” przy je chał kie dyś do Au strii, ro bić tam ka rie rę: „Pa mię taj
chłop cze, że tu taj, je śli ty masz w kie sze ni 10 000 szy lin gów, a ktoś dru gi ma
pu ste kie sze nie, to ty je steś od nie go mą drzej szy o 10 000 szy lin gów”.

Zda wa ło by się, że czło wiek gro ma dzą cy wy myśl ny mi spo so ba mi pie nią dze nie -
wie le róż ni się od mał py zbie ra ją cej że to ny do au to ma tu wy da ją ce go ba na ny. Dzię -
ki spraw niej sze mu od zwie rzę cia ope ro wa niu po ję cia mi mo że on to ro bić le piej
i z więk szą per spek ty wą cza so wą. Żad na mał pa nie wy my śli jed nak sa mej sie bie ja -
ko „mał py -p osi ad aj ące j- du żo -ż etonów”, co ge ne ru je no wą, sa mo ist ną mo ty wa cję
do ich gro ma dze nia. Gro ma dze nie pie nię dzy przez czło wie ka, u któ re go „bo gac -
two” ulo ko wa ło się ja ko przy miot wła sny w struk tu rze „ja”, po wo du je, że je go ak -
tyw ność skie ro wa na na bo ga ce nie się nie wy ga śnie na wet wów czas, gdy czło wiek
ten zgro ma dzi tak du żo pie nię dzy, że ma za bez pie czo ny do sta tek do koń ca ży cia.
Po wsta wa nie i in ter na li za cja in stru men tal nych war to ści god no ścio wych jest zja wi -
skiem czę sto spo ty ka nym. Nie za bu rza to wpły wu au to te licz nych war to ści mo ral -
nych na za cho wa nie tyl ko wte dy, je śli in stru men tal ne war to ści god no ścio we speł -
nia ją na stę pu ją ce wa run ki:

• nie zaj mu ją naj waż niej szych miejsc w hie rar chii war to ści, wy pie ra jąc z nich
war to ści mo ral ne, 

• nie wcho dzą w kon flikt z po wszech nie przy ję ty mi war to ścia mi mo ral ny mi
i przy pi sa ny mi im nor ma mi. 

Nie trud no zgad nąć, że wa run ki te czę sto nie są speł nio ne. War to ści in stru men -
tal ne pra wie au to ma tycz nie za mie nia ją sy tu acje po ku sy na dy le ma ty god no ścio we
i za bu rza ją mo ral ną re gu la cję za cho wa nia nie umie jęt no ścią od róż nia nia sy tu acji
po ku sy od dy le ma tu god no ścio we go. Weź my pro sty przy kład. Biz nes men o li be ral -
nych, de mo kra tycz nych po glą dach bez od ra zy han dlu je bro nią z ja kimś okrut nym
afry kań skim dyk ta to rem, ma ją cym na su mie niu śmierć ty się cy lu dzi. Sy tu acja nie
jest dla nie go po ku są, lecz dy le ma tem god no ścio wym, wy bo rem mię dzy dwie ma
god no ścio wy mi de fi ni cja mi sie bie: „Je stem de mo kra tą i po rząd nym czło wie kiem”
oraz „Je stem ty le wart, ile mam suk ce sów i pie nię dzy na kon cie”. Od rzu ce nie ko -
rzyst nej trans ak cji, by móc za cho wać wier ność oso bi ście ce nio nym war to ściom,
wy wo łu je dy so nans god no ścio wy, jest „oka za niem sła bo ści” i na ra ża go w oczach
wła snych i oto cze nia na mia no „mię cza ka” nie zdol ne go do pro wa dze nia po waż -74
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1 Nie jest tu taj na szym za da niem roz strzy ga nie, czym jest w swo jej isto cie mo ral ne kry te rium oce -
ny czy je goś po stę po wa nia. Wy star czy, że zgo dzi my się na te zę, że jest to kry te rium nie zwy kle waż ne
ze spo łecz ne go punk tu wi dze nia, za war te w każ dej kul tu rze i sto so wa ne od naj wcze śniej szych sta -
diów so cja li za cji w oce nie god no ści (mo ra le) każ de go czło wie ka ja ko „oso by”.

2 W psy cho lo gii spo łecz nej i so cjo lo gii obok po trze by wła snej war to ści (do dat niej sa mo oce ny, do -
bre go mnie ma nia o so bie etc.) naj czę ściej sto so wa nym kon struk tem po ję cio wym dla mo ty wa cji po -
wią za nej z ob ra zem „ja” jest po trze ba toż sa mo ści. 75

nych in te re sów. W krę gu je go ko le gów i przy ja ciół ła two po zy skać spo łecz ną apro -
ba tę dla za war cia wy jąt ko wo ko rzyst nej trans ak cji kosz tem wier no ści war to ściom
– in te res to in te res, ma wia ją – trze ba odło żyć na bok oso bi ste sen ty men ty.

2.4. HIE RAR CHIA WAR TO ŚCI

Sys tem zin ter na li zo wa nych war to ści god no ścio wych to kil ka na ście przy mio tów
wła snych upo rząd ko wa nych na ska li od naj bar dziej do naj mniej zna czą cych. Przy -
mio ty te ro dzą się głów nie z war to ści mo ral nych w trak cie ich in ter na li za cji. Wśród
war to ści god no ścio wych mo że my spo tkać wzor ce za cho wa nia in ne niż mo ral ne 1.
Sta no wi to wy nik od dzia ły wa nia pod kul tur lan su ją cych spe cy ficz ne ro zu mie nie
god ne go za cho wa nia – w szcze gól no ści pod kul tur o cha rak te rze de wia cyj nym. Po -
stę po wa nie lu dzi ta kiej pod kul tu ry, któ re przy da je im god no ści w od czu ciu wła -
snym i oto cze nia, nie ma nic wspól ne go z mo ral no ścią. Agre sja sze fa po dwór ko we -
go gan gu, wy wo ła na zbyt po wol nym zej ściem mu z dro gi, jest te go do brym przy -
kła dem. 

Każ dy czyn mo ral ny jest zna czą cy god no ścio wo – nie ma mo ral no ści bez god -
no ści. Mo że jed nak ist nieć god ność bez mo ral no ści. Nie któ re po wsta ją ce w trak cie
so cja li za cji ro le za wo do we i pra cow ni cze, iden ty fi ka cje in sty tu cjo nal ne i gru po we,
wy obra że nia wła snych spraw no ści za wo do wych etc. tak że się in ter na li zu ją i są za -
mie nia ne na przy mio ty wła sne, na bie ra jąc god no ścio we go zna cze nia. Okre śla ją
one toż sa mość oso by. Przy ję ło się w na ukach spo łecz nych od róż niać od sie bie po -
czu cie toż sa mo ści („kim je stem?”) od sa mo oce ny i po czu cia wła snej war to ści („ja -
ki je stem?”)2. Toż sa mość bu do wa na jest naj czę ściej na uwew nętrz nie niu ról spo -
łecz nych, któ re sta ją się dla czło wie ka waż ne i na bie ra ją du że go god no ścio we go
zna cze nia. Są dwa po wszech nie zna ne ro dza je ról spo łecz nych, bu du ją ce toż sa -
mość czło wie ka i two rzą ce wzor ce god ne go za cho wa nia po dob ne do war to ści:

1. Wzor ce war to ści pa trio tycz nych. Jest to ze spół wy obra żeń na ro do wo -e tnic z -
nych („Je stem Po la kiem, Niem cem etc.”), two rzą cych część ob ra zu „ja” i ma -
ją cych sil ne god no ścio we no ta cje oraz wy ni ka ją ce z te go nor my po stę po wa -
nia, zo bo wią za nia wo bec oj czy zny, pań stwa, in nych lu dzi etc. 
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2. Wzor ce war to ści re li gij nych i ide owych. Są to god no ścio wo waż ne wzor ce
za cho wa nia i zwią za ne z ni mi sa mo de fi ni cje w ro dza ju: „Je stem ka to li kiem,
pro te stan tem, mu zuł ma ni nem etc.” Po dob ne zna cze nie ma ją wy ni ka ją ce
z ide olo gii, a nie re li gii, in ne wy obra że nia „ja”, je śli są za mie nio ne w przy -
mio ty wła sne: „Je stem ate istą, so cja li stą, ko mu ni stą, de mo kra tą, re wo lu cjo ni -
stą, ter ro ry stą etc.”

Miej sce w hie rar chii każ de go ze stan dar dów war to ści zin ter na li zo wa nych w
„ja” mo że my po znać po stop niu, w ja kim prze strze ga nie lub na ru sze nie wy bra nej
war to ści wpły wa na po czu cie god no ści wła snej. Im wy żej war tość lo ko wa na jest
w hie rar chii, tym więk sze są sa tys fak cje god no ścio we z jej prze strze ga nia. Pro ces
roz wo ju i roz bu do wy wa nia god no ścio we go „ja” ni gdy nie usta je i przy czy nia się
do lep sze go za ko rze nie nia war to ści w re aliach co dzien ne go ży cia czło wie ka. Każ -
dy z przy mio tów „ja” ge ne ru je wła sną, spe cy ficz ną mo ty wa cję god no ścio wą. Za -
stę po wa nie jed nych war to ści przez in ne w za spo ka ja niu po trze by god no ści to pro -
blem em pi rycz ny, moż li wy do roz strzy gnię cia tyl ko w pro ce sie ba daw czym. Usys -
te ma ty zo wa ne ob ser wa cje i stu dia przy pad ków po ka zu ją, że hie rar chia war to ści
god no ścio wych ule ga po wol nym, lecz sta łym zmia nom w prze bie gu ży cia czło wie -
ka, do sto so wu jąc się do spe cy ficz nych oko licz no ści. 

Na stę pu ją sto sun ko wo wol ne „przy sto so waw cze” prze su nię cia na ska li war to -
ści. Te ła twiej sze do wdro że nia w okre ślo nej sy tu acji ży cio wej na bie ra ją zna cze nia
i zaj mu ją miej sce wyż sze, czę ściej się ujaw nia jąc w za cho wa niu, a te trud niej sze
prze su wa ją się na dal sze po zy cje, ule ga jąc mar gi na li za cji. Dzię ki te mu po trze ba
god no ści za spo ka ja na jest w po dob nym stop niu przez lu dzi o róż nych sta tu sach
spo łecz nych i za wo dach. Po li cjant i na uko wiec mo gą po dob nie ce nić uczci wość,
lecz róż nić się bę dą tym, ja kie miej sce w hie rar chii war to ści wła snej przy zna ją od -
wa dze fi zycz nej. Na uko wiec, któ ry na tej ska li wy so ko umie ści od wa gę fi zycz ną,
szyb ko stra ci pra cę na uczel ni, je śli bę dzie szu kał oka zji do wy ka za nia się nią. Po -
dob nie po li cjant, któ ry umie ści ją ni sko i bę dzie za cho wy wał się tchórz li wie. Luk -
su so wa, nie za leż na pro sty tut ka i do świad czo ny gang ster jed na ko wo wy so ko ulo ku -
ją pro fe sjo na lizm wśród swych przy mio tów god no ścio wych, ła two im bo wiem bę -
dą do stęp ne kon so nan se god no ścio we w tym za kre sie. Od mien nie na to miast ulo ku -
ją cy wil ną od wa gę. Sa mo dziel nie dzia ła ją ca pro sty tut ka wy żej bę dzie ce ni ła od wa -
gę cy wil ną i wy żej lo ko wa ła ją w hie rar chii war to ści od gang ste ra pod le głe go bez -
względ ne mu bos so wi, bo ła twiej ją bę dzie na nią stać.

Ka sia z po da ne go ni żej stu dium przy pad ku przy na le ży do te go sa me go, co wszy -
scy świa ta, ce niąc te sa me, co wszy scy, „po wszech ni ki war to ści”. Naj wy żej ce ni
so bie czte ry z nich: pro fe sjo na lizm, szcze rość, in te li gen cję i to le ran cyj ność. Nie -
przy pad ko wo wy bra ła te wła śnie, a nie uczci wość, lo jal ność i rze tel ność. 76
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KA SIA

Ka sia jest mło dą, in te li gent ną i ład ną dziew czy ną, któ ra przy je cha ła do War sza wy na stu -
dia czte ry la ta te mu z ma łe go mia stecz ka w środ ko wej Pol sce. Po pro szo na o opi sa nie
swe go ide ału ko bie ty, po da je wzo rzec, ja ki za pew ne wy nio sła z do mu – ka to lic kie go
i dba łe go o tra dy cyj nie ro zu mia ną re pu ta cję. Ko bie ta jest dla niej kwin te sen cją wszel kich
cnót – w przy wią za niu do ta kie go ide ału nie prze szka dza jej wła sny spo sób za ra bia nia
na ży cie.

W kil ka dni po przy jeź dzie do War sza wy przy pad ko wo po zna ła przy stoj ne go męż czy znę
w wie ku wię cej niż śred nim – i po szła z nim do łóż ka po do brej ko la cji w dro giej re stau -
ra cji. Po pew nym cza sie przed sta wił on ją swe mu przy ja cie lo wi, ten na stęp ne mu, „i tak już
to po szło”.

– Ni gdy nie by łam ulicz ni cą – mó wi Ka sia. Nie ukry wa, że jest pro sty tut ką. Da je so bie
ra dę bez po mo cy lu dzi z seks biz ne su i nie utrzy mu je żad nych kon tak tów z „pro fa nat ka - 77
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3 Ten i dal sze stu dia przy pad ków są plo nem prac se mi na rzy stów i stu den tów uczest ni czą cych
w cią gu ostat nich dwu dzie stu pa ru lat w pro jek tach ba daw czych lub pi szą cych pra ce za li cze nio we
na te mat za cho wa nia się lu dzi w sy tu acjach po ku sy. Za dba łem o to, aby wszel ka zbież ność zda rzeń
i osób by ła przy pad ko wa. 78

mi” wy sta ją cy mi na uli cach, prze sia du ją cy mi po ho te lach lub cze ka ją cy mi w agen cjach
to wa rzy skich. Jest prze ko na na, że ni gdy w ży ciu nie zni ży się do po dob nych prak tyk. 

Ko rzy ści, któ re osią ga, są uroz ma ico ne w for mie – czę sto za „ro mans” trwa ją cy trzy –
czte ry ty go dnie do sta je po pro stu dro gi pre zent. Obec nie sta ra się nie wcho dzić w dwa
związ ki jed no cze śnie, bo to zbyt ob cią ża ją ce. – Stać mnie już dzi siaj na to, je śli cho dzi o fi -
nan se. Nie od kła dam pie nię dzy, ale za wsze mi ich wy star cza.

Co Ka sia my śli o so bie i jak prze ży wa to, co ro bi?
– Je stem in na niż my ślisz, nie pój dę z każ dym i nie na wszyst ko się go dzę. Mo ja pra -

ca to nie tyl ko łóż ko, to przede wszyst kim ro mans. Ofe ru ję na mięt ność, któ rej wie lu mo -
ich męż czyzn nie mo że za znać przy żo nie. Moi part ne rzy to wy łącz nie lu dzie kul tu ral ni.
Zda rza się nie kie dy, że seks nie jest ko niecz ny, je śli na przy kład star szy pan, dżen tel men,
szu ka to wa rzy stwa na krót kie wcza sy, wy ciecz kę czy uro czy stość.

Dla pro sty tut ki nikt nie rzu ca ro dzi ny, więc Ka sia mó wi, że za spo ka ja tyl ko emo cjo nal ne
po trze by męż czyzn, zmniej sza jąc na świe cie ilość zbo czeń, mał żeń skich awan tur i nie -
szczę śli wych lu dzi. – Je śli męż czy zna ma odejść od żo ny, to i tak to zro bi, je śli zaś do roz -
bi cia ro dzi ny nie do cho dzi, pro ble mu nie ma w ogó le. Cze go oczy nie wi dzia ły, o to ser -
ce nie za bo li. Stać ich na mnie, stać też na ro wer dla sy na. 

Ka sia nie chęt nie my śli i mó wi o przy szło ści. Kie dy spro wa dzić roz mo wę na ten te mat, wi -
dać iry ta cję. Jest prze ko na na, że ja koś uło ży so bie ży cie, czu je się zdol na do spon ta nicz -
nej, bez in te re sow nej mi ło ści, na któ rą cze ka. Ka sia uło ży ła so bie sto sun ki z oto cze niem
w cha rak te ry stycz ny spo sób. Część cza su spę dza w aka de mi ku, ży jąc jak nor mal na stu -
dent ka, uczest ni cząc w ży ciu pew ne go za mknię te go kół ka przy ja ciół. Tyl ko naj bliż sze
przy ja ciół ki do my śla ją się, skąd bie rze pie nią dze na do stat nie ży cie, lecz ist nie je mil czą ca
zgo da, aby pew ne te ma ty po mi jać. Ka sia po tra fi być na praw dę mi ła dla in nych, ma sze -
ro ki gest i jest w swym gro nie bar dzo lu bia na. Ma du że po czu cie wol no ści oso bi stej i wy -
star cza ją ce środ ki, aby z niej ko rzy stać. Nie co eks tra wa ganc ki mi de cy zja mi cza sem
to pod kre śla. 

Oprócz miej sca w aka de mi ku, Ka sia wy naj mu je na mie ście ma łe miesz ka nie, w któ -
rym wcho dzi w swo ją ro lę za wo do wą. Tam przyj mu je męż czyzn, stam tąd wy ru sza na ko -
la cje, przy ję cia i „im pre zy” sta no wią ce nie od łącz ną część jej dru gie go ży cia. Tam wresz cie
trzy ma swo ją luk su so wą gar de ro bę, bi żu te rię i cen ne pre zen ty otrzy my wa ne od męż -
czyzn3.

Gdy Ka sia mó wi o pro sty tu cji, pod kre śla, że jest to za wód do syć rzad ki i wy ma ga ją cy
spe cjal nych pre dys po zy cji, lecz nie lep szy i nie gor szy od in nych. Od ra zu przy tym na -
wią zu je do ta kich czy nów, jak kra dzie że, oszu stwa lub kłam stwo, któ re po tę pia i ni gdy się
ich nie do pusz cza. Naj wy żej ce ni u sie bie i lu dzi pro fe sjo na lizm w tym, co ro bią, szcze rość
wo bec sie bie i in nych, in te li gen cję i to le ran cyj ność.
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Naj wy żej ce nio ne przez Ka się war to ści ła twiej od in nych mo gą być prze strze ga ne
przez pro sty tut kę. W jej hie rar chii war to ści na stą pi ły przy sto so waw cze prze su nię -
cia, po zwa la ją ce le piej za spo ka jać po trze bę god no ści i funk cjo no wać w świe cie,
w któ rym się ob ra ca. Ka sia wy bra ła war to ści nie tyl ko moż li we do prze strze ga nia,
lecz tak że przy dat ne dla do bre go funk cjo no wa nia w za wo dzie – od luk su so wej
pro sty tut ki wy ma ga ny jest pro fe sjo na lizm i ce nio na to le ran cja, przy dat na jest in te -
li gen cja i moż li wa szcze rość. 

2.5. ETOS GOD NO ŚCIO WY

Etos to cha rak te ry stycz ny spo sób lub styl za spo ka ja nia po trze by god no ści, wła sna
i cha rak te ry stycz na „dro ga do god no ści”. Na le ży go od róż niać od spe cy ficz ne go
sty lu ochro ny po trze by god no ści za po mo cą ra cjo na li za cji i spo łecz nych uspra wie -
dli wień, na zwa ne go ano mią. Etos oso bi sty to styl i spo sób za spo ka ja nia po trze by
god no ści cha rak te ry stycz ny dla jed nost ki. Etos spo łecz ny, gru po wy, za wo do wy,
pra cow ni czy, in sty tu cjo nal ny etc. to swo isty i wspól ny dla gru py lub spo łecz no ści
styl za spo ka ja nia po trze by god no ści. 

Etos pra cow ni czy to waż ne spo łecz nie zja wi sko, któ re naj ła twiej moż na za ob -
ser wo wać w du żych or ga ni za cjach – kor po ra cjach go spo dar czych, służ bach mun -
du ro wych, ad mi ni stra cji pań stwo wej, kor pu sie służ by cy wil nej etc. Two rzo ny jest
przez po wią za nie pra cy z pro ce sem za spo ka ja nia po trze by wła snej god no ści pra -
cow ni ków. W za leż no ści od dwóch pod sta wo wych me cha ni zmów za spo ka ja nia
potrze by god no ści, mo że my wy róż nić dwa głów ne sty le eto su – re la cyj ny i au to -
nomicz ny.

2.5.1. E TOS RE LA CYJ NY

Wy ra zi stym przy kła dem re la cyj ne go eto su pra cow ni cze go jest „wy ścig szczu rów”.
Po le ga na tym, że war to ści słu żą za ska le do po rów ny wa nia lu dzi me to dą: je steś
„lep szy – gor szy” od dru gie go. Naj gor szym gro zi zwol nie nie, naj lep si awan su ją.
Etos re la cyj ny ła two „roz krę cić” w fir mie i spo łecz no ści – w koń cu każ dy ma w so -
bie re la cyj ność wbu do wa ną w dzie ciń stwie i nie trud no dać jej dojść do gło su.
Spraw ni me ne dże ro wie po tra fią to spraw nie wy ko rzy stać dla fir my, ta nim kosz tem
pod nieść sa mo kon tro lę i ja kość pra cy oraz jej wy daj ność. Za nim tak zro bi my, za -
sta nów my się, czy war to – ma wia się słusz nie, że „ta nie mię so psy je dzą”. Nad -
mier nie sty mu lo wa na u lu dzi do ro słych re la cyj ność nie sie w so bie me cha ni zmy
groź ne dla ja ko ści ży cia w ta kiej spo łecz no ści:
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• Utra ta in dy wi du al no ści. To, jak re la cyj ni lu dzie sa mi się ce nią, za le ży od te -
go, jak ich ce nią in ni. Ich czyn no ści po dej mo wa ne są z my ślą o tym, jak oce -
ni je ktoś in ny, a nie z my ślą o tym, jak je sa mi oce nią we dług wła snych stan -
dar dów god no ścio wych. Czło wiek eto su re la cyj ne go nie ma moż li wo ści wia -
ry god ne go ulo ko wa nia się wy żej na ska li od oso by od nie sie nia ina czej niż po -
przez od wo ła nie się do opi nii in nych, ma ją cych dlań au to ry tet. Dla nie go
dzień, w któ rym nie przy po do bał się sze fo wi, to dzień stra co ny. Nie ry zy ku je
po sia da nia wła snych po glą dów, lecz za bie ga o do brą oce nę zna czą ce go dlań
oto cze nia spo łecz ne go, bo to in ni okre śla ją, czy jest wię cej wart od ko goś in -
ne go, i swo imi oce na mi umoż li wia ją mu za spo ko je nie po trze by god no ści. 

• Po mniej sza nie in nych. Etos re la cyj ny po le ga na „by ciu lep szym” od ko goś
pod ja kimś waż nym wzglę dem. Mo że to być pro fe sjo na lizm, od po wie dzial -
ność, lo jal ność, dys po zy cyj ność lub in ne „war to ści or ga ni za cyj ne”. Być lep -
szym od dru gie go moż na al bo skut kiem rze czy wi stych do ko nań, wy ma ga ją -
cych dłu gich i pra co chłon nych sta rań, al bo po mniej sza jąc je go osią gnię cia
i wy ka zu jąc „gor szość” te go dru gie go. Czło wiek re la cyj ny to ty po wy „umniej -
szacz”, któ ry de pre cjo nu je osią gnię cia in nych, a god ność wła sną za spo ka ja,
od bie ra jąc ją in nym. Wy ni ka z te go prak tycz ne za le ce nie dla czy tel ni ka: je śli
w pra cy przy jaź nisz się z czło wie kiem re la cyj nym, gro zi ci, że sta niesz się dla
nie go oso bą od nie sie nia. W chwi li od czu wa nia de fi cy tu god no ści, na gle za -
cznie on od ma wiać ci wa lo rów oso bi stych. Im wię cej ci ich od bie rze – prze -
ko nu jąc do te go au to ry te ty i in nych lu dzi, w tym cie bie, a ty i in ni choć by
z grzecz no ści lub „na od czep ne go” przy zna cie mu ra cję – tym le piej usu nie
od czu wa ny de fi cyt i za spo koi swo ją po trze bę god no ści.

• Bez względ ność. Re la cyj ny „etos oso bi ste go suk ce su” two rzy lu dzi, któ rzy
utra ci li zdol ność wła ści we go prze ży wa nia sy tu acji po ku sy. Kon flikt po mię dzy
dą że niem do oso bi ste go suk ce su a mo ral no ścią trak tu ją ja ko dy le mat god no -
ścio wy, a nie sy tu ację po ku sy, ja ko kon flikt dwóch war to ści o god no ścio wym
zna cze niu, przy pi su jąc więk sze zna cze nie suk ce so wi, a mniej sze war to ściom
mo ral nym. To zwal nia ha mul ce w sy tu acjach po ku sy, uspra wie dli wia każ dą
dro gę do suk ce su, a god ne po stę po wa nie ka że na zy wać sła bo ścią.

• Wy pa le nie za wo do we. Lu dzie za spo ka ja ją cy re la cyj nie po trze bę god no ści
wy ka zu ją:
1. usta wicz ną tro skę o to, co in ni o nich my ślą,
2. du żą chwiej ność do bre go mnie ma nia o so bie,
3. zwią za ne z tym po czu cie za gro że nia, 
4. przy wią za nie do roz ma itych atry bu tów okre śla ją cych ich sta tus spo łecz ny,
5. in ten syw ne za bie ga nie o utrzy ma nie te go sta tu su.80
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Jed no cze śnie mu szą cią gle mak sy ma li zo wać wy si łek za wo do wy, chcąc wy paść
le piej od in nych. Ta kie go na pię cia dłu go nie są w sta nie wy trzy mać i po ja kimś cza -
sie po ja wia ją się u nich psy cho so ma tycz ne za bu rze nia cho ro bo we i syn drom wy pa -
le nia za wo do we go.

2.5.2. E TOS AU TO NO MICZ NY

U czę ści lu dzi – być mo że u więk szo ści – re la cyj ne spo so by za spo ka ja nia po trze by
god no ści scho dzą na dru gi plan w wie ku kil ku na stu lat. Głów nym źró dłem za spo -
ka ja nia po trze by god no ści sta ją się kon so nan se god no ścio we. Po wsta je au to no -
micz ny etos oso bi sty i wy kształ ca się cha rak te ry stycz ny spo sób za spo ka ja nia po -
trze by god no ści. Etos au to no micz ny ja kiejś gru py lub spo łecz no ści roz po zna my
po t rzech jej wła ści wo ściach:

• Jej funk cjo no wa nie kon cen tru je się wo kół „norm eto so wych”. Cha rak te ry zu ją
się jesz cze tym, że nie ma ją prze ko nu ją cych uza sad nień i nie zno szą wy jąt ków.
Jest ich nie wie le i nie ma ją du że go stop nia ogól no ści, bo wte dy trud no je bez -
wy jąt ko wo prze strze gać. Są po dob ne do ta bu, a pod kul tu ra ta kiej spo łecz no ści
nie uzna je żad nych wia ry god nych uspra wie dli wień dla na ru sze nia „norm eto -
so wych”. Mu szą być prze strze ga ne w każ dej sy tu acji i przez wszyst kich człon -
ków gru py eto so wej, a uchy bie nie jed nej z nich po wo du je wy da le nie z gru py.
Rze czy wi sta bez wy jąt ko wość tych norm na da je im ogrom ne zna cze nie god no -
ścio we, po zwa la uzy ski wa nym stąd kon so nan som sku tecz nie za spo ka jać po -
trze bę god no ści. Są przy tym waż ne tyl ko dla człon ków gru py eto so wej, a pa -
trząc z ze wnątrz, zda ją się nie istot ne, czę sto śmiesz ne. 

• Ist nie je w kul tu rze gru py eto so wej sys tem zna czą cych emo cjo nal nie sym bo li,
zna ków, roz bu do wa ne są wła sne ry tu ały i ce re mo nie wej ścia do gru py, pod nie -
sie nia sta tu su w hie rar chii we wnętrz nej, świę to wa ne rocz ni ce itp. 

• Gru pa dys po nu je roz wi nię tym i upo rząd ko wa nym sys te mem kar i na gród sym -
bo licz nych, któ re: 
– ma ją emo cjo nal ne zna cze nie dla człon ków gru py,
– sto so wa ne są nie za leż nie od kar i na gród ma te rial nych. 

Współ cze sne or ga ni za cje ro zu mie ją te me cha ni zmy i szyb ko prze cho dzą od ma te -
rial ne go mo ty wo wa nia pra cow ni ków me to dą „ki ja i mar chew ki” do „za rzą dza nia
przez war to ści”, sta wia jąc na mo ty wa to ry po za fi nan so we i uru cha mia nie mo ty wu
wła snej war to ści i god no ści pra cow ni ków. To two rzy iden ty fi ka cję z fir mą, sa mo -
kon tro lę w pra cow ni czych ze spo łach i ja kość wy ko ny wa nej pra cy. Au to no micz ny
etos pra cow ni czy po wsta je po przez ta ką or ga ni za cję pro ce sy pra cy i za rzą dza nie, 81
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któ re sprzy ja ją po wsta wa niu kon so nan sów god no ścio wych w co dzien nym wy ko ny -
wa niu pra cow ni czych obo wiąz ków w re la cjach pra cow ni ka z kie row nic twem i ko -
le ga mi. Słu ży te mu two rze nie ko dek su war to ści cen tral nych dla or ga ni za cji, wo kół
któ rych kon cen tru je się jej mi sja i wi zja roz wo ju. Wspar te od po wied ni mi szko le nia -
mi i dzia ła niem we wnętrz ne go PR, sta ją się one dla me ne dże rów wszyst kich szcze -
bli na rzę dzia mi wy wie ra nia wpły wu na pod le głe im ze spo ły pracow ni cze. 

ETOS HO NO RU

Moż na przy pusz czać, że je śli w pro ce sie so cja li za cji dziec ka zbyt du ży na cisk po -
ło żo ny zo sta nie na spo sób wy ko ny wa nia czyn no ści, a nie na ich treść – nor my po -
stę po wa nia za czną się ry tu ali zo wać i od ry wać od war to ści, któ rym są funk cjo nal -
nie przy po rząd ko wa ne. Naj ła twiej o to, gdy oce ny za cho wa nia ja ko god ne go za le -
żą od prze strze ga nia ja kie goś ry tu ału, wte dy cel czyn no ści i kie ru ją ca nią war tość
ła two tra cą swe pierw szo pla no we zna cze nie. Po wsta je „czło wiek z za sa da mi”, któ -
ry czer pie z ich prze strze ga nia bar dzo sil ne „sa tys fak cje we wnętrz ne”, wy star cza -
ją ce do te go, aby za spo ko ił po trze bę god no ści. Za sa dy za stę pu ją mu war to ści
w two rze niu kon so nan sów god no ścio wych. Na ru sze nie za sad oso bi stych jest rów -
no znacz ne z za prze cze niem sie bie, swo ich przy mio tów, na ru sze niem god no ścio wej
kon cep cji sa me go sie bie. Je śli ży cie pod da „czło wie ka za sad” zbyt trud nej pró bie
po wo du ją cej, że je na ru szy, prze ży wa to ja ko cał ko wi tą klę skę oso bi stą, tra ci po -
czu cie wła snej war to ści i czę sto na wet chęć ży cia. Ni ski sto pień ogól no ści ta kich
za sad oso bi stych czy ni je moż li wy mi do bez wy jąt ko we go prze strze ga nia, lecz za -
ra zem wy zna cza „ni ski lot” sa me go eto su. 

Ta ki był etos sa mu ra ja lub ry ce rza wal czą ce go i za bi ja ją ce go zgod nie z za sa da mi ho -
no ru. Śre dnio wiecz ne mu ry ce rzo wi lub sa mu ra jo wi, aby czuć się god nie, wy star czy -
ło trzy mać się ści śle pro stych i jed no znacz nych re guł wal ki. Treść eto su ry cer skie go
sta no wi ły ry tu al ne, bar dzo szcze gó ło we za sa dy po stę po wa nia, któ rych na ru sze nie
wy klu cza ło ze sta nu ry cer skie go, a któ re głów nie do ty czy ły spo so bu wal ki (na przy -
kład za bra nia ły ata ko wać dru gie go ry ce rza od ty łu lub bez bro ni), do trzy my wa nia
przy się gi i da ne go sło wa, tro ski o sym bo le (mu siał za wsze pod nieść rzu co ną mu rę -
ka wi cę, dbać o cho rą giew i znak her bo wy, prze pa skę otrzy ma ną od na rze czo nej
etc.). To, o co wal czył, mia ło zna cze nie dru go rzęd ne. Za sa dy ho no ru, a nie war to ści,
by ły isto tą eto su ry cer skie go, bo ina czej trud no jest dzi siaj po jąć, jak ry ce rze zdol ni
by li „wy ci nać w pień” wio skę na le żą cą do nie przy ja zne go su we re na, z któ rej nie
zdo ła ły uciec przed ni mi tyl ko dzie ci, ko bie ty i star cy. Po dob no opo wie ści o kró lu
Ar tu rze i ry cer zach Okrą głe go Sto łu po wsta ły pier wot nie wśród lu du, któ ry ma rzył
o ta kich ry cer zach, przed któ ry mi nie trze ba ucie kać w las, gdy nad cho dzą. Etos ry -82
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cer ski w dzi siej szym ro zu mie niu wca le nie był „pro spo łecz ny” i w wie lu istot nych
aspek tach zbli żał się do eto su ma fij no -gan gste rski ego. 

Im niż szy etos oso bi sty lub gru po wy, tzn. im niż szy sto pień ogól no ści za sad,
na któ rych jest on osa dzo ny, tym waż niej sze miej sce zaj mu je w nim po ję cie „ho no -
ru”. Ho nor nie wy ma ga ra cjo nal nych uza sad nień, o któ re zresz tą trud no. Ho nor ma
czło wiek wów czas, gdy bez wy jąt ko wo prze strze ga ne są prze zeń „za sa dy ho no ro we -
go po stę po wa nia”. Czy ma ho nor „Le on za wo do wiec”, płat ny za bój ca ze zna ne go
fil mu pod tym ty tu łem? Oczy wi ście, że go ma, bo ho nor ma ją za wsze „lu dzie z za -
sa da mi”, a Le on ni gdy „nie sprzą ta” ko biet i dzie ci. Czy ma ho nor po li cjant, któ ry
go ści ga? Oczy wi ste, że go nie ma, bo nie ma i nie prze strze ga żad nych za sad, więc
za to go nie lu bi my. Etos płat ne go za bój cy „pra cu ją ce go” zgod nie z za sa da mi pro fe -
sjo na li zmu po dob ny jest do eto su me ne dże ra po stę pu ją ce go „zgod nie z ko dek sem
za sad” wiel kiej kor po ra cji, nisz czą cej śro do wi sko, wy ko rzy stu ją cej do pra cy dzie ci
lub za gło dzo nych nie wol ni ków ja kie goś afry kań skie go sa tra py. „Lu dzie za sad” two -
rzą so bie pe wien ich ze staw, na zy wa ją go „ho no rem” i na nim bu du ją swój etos oso -
bi sty. Ho nor w od czu ciu je go po sia da cza jest od po wied ni kiem god no ści, jest nad -
rzęd ny wo bec oso bi ście ce nio nych war to ści, a sa tys fak cje god no ścio we wy ni ka ją ce
z za cho wa nia zgod ne go z „za sa da mi ho no ru” są waż niej sze od tych, któ re wy ni ka -
ją ze zgod no ści za cho wa nia z war to ścia mi. Prze strze ga nie za sad ho no ru wy star czy,
aby czło wiek za spo ko ił po trze bę god no ści. Je śli na ru szył przy tym ele men tar ne war -
to ści mo ral ne, po strze ga ta ką sy tu ację ja ko dy le mat god no ścio wy, a po stę pek zgod -
ny z za sa da mi ho no ru uwa ża za wy bór „wyż szej” war to ści. 

Po nie waż waż ne jest przede wszyst kim sa mo po sia da nie za sad, a nie ich treść, ro -
la za sad oso bi stych ro śnie w wy pad ku lu dzi znaj du ją cych się w sy tu acjach ży cio -
wych, w któ rych trud no za spo ka jać po trze bę god no ści – na przy kład wy ko nu ją cych
za wód spo łecz nie uzna wa ny za ha nieb ny, na zna czo ny spo łecz nym pięt nem: pro sty -
tu tek, gang ste rów, płat nych za bój ców etc. Przyj mu ją ta kie za sa dy, ja kie nie prze -
szka dza ją w „za wo dzie”, za wsze od le głe od war to ści. Lu dzie ta cy są bar dzo po dat -
ni na ano mię. Są peł ni ra cjo na li za cji i spo łecz nych uspra wie dli wień po wo du ją cych,
że ła two od swo ich za sad od stę pu ją, z prze ko na niem wy wo dząc, że w tym przy pad -
ku nie ma ją one za sto so wa nia. Z po zo ru ra cjo nal ni i lo gicz nie my ślą cy, w rze czy -
wi sto ści są „zra cjo na li zo wa ni”, pa trząc na świat przez swo istą mie szan kę „świę -
tych za sad” oraz uspra wie dli wień. „Czło wiek za sad” uwa ża się i by wa czę sto uzna -
wa ny za „czło wie ka god ne go”. My jed nak tu taj za re zer wuj my to okre śle nie dla ko -
goś, kto god ność wła sną wią że z po wszech nie ce nio ny mi war to ścia mi i nie pod sta -
wia w ich miej sce ła twych do prze strze ga nia „za sad ho no ru”.
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ETOS PO KO RY

Ho nor ma ją zwy kli lu dzie, mie li lub ma ją więź nio wie, ry ce rze, po li cjan ci, kup cy,
pro fe so ro wie, ap te ka rze, lo ka je i pi ja cy. Świę ci nie uj mu ją się ho no rem. Trud no so -
bie wy obra zić roz mo wę ze św. Fran cisz kiem o za sa dach ho no ro we go po stę po wa -
nia. Świę ci nie uprasz cza ją so bie dro gi do god no ści ja kimś ry tu al nym skró tem, za -
sa dą po stę po wa nia o ni skim stop niu ogól no ści. Lu dzie bę dą cy na pew nym eta pie
roz wo ju du cho we go two rzą wy so ki etos po ko ry. Im wyż szy, tym ogól niej sze są je -
go nor my, tym za sa dom eto so wym bli żej do war to ści mo ral nych. Na jed nym koń -
cu tej ska li ma my etos ho no ru sze fa gan gu prze stęp cze go. Na dru gim umie ści my
etos po ko ry „świę te go mę ża” lub mę dr ca, dla któ re go ho nor to po ję cie zbęd ne,
bo je go god ność wła sna roz ta pia się w Ab so lu cie. Etos po ko ry i etos ho no ru róż nią
się od sie bie w kil ku aspek tach:

• Etos po ko ry ope ru je sym bo la mi, od wo łu ją cy mi się do tre ści, któ re nie są do
koń ca ro zu mo wo po zna ne i po zna wal ne. Dla je go zro zu mie nia od wo łać się
mu si my do in tu icyj nie wy czu wa nych jakości na przy kład do re li gij nych lub
jun gow skich sym bo li, do mi to lo gii, po etyc kich me ta for etc. W eto sie ho no ru
waż ne są przede wszyst kim zna ki, za któ ry mi sto ją zro zu mia łe, lo gicz nie po -
wią za ne za sa dy ho no ro we go po stę po wa nia.

• Im wyż szy etos oso bi sty lub gru po wy, tym mniej on po zo sta wia miej sca dla
ano mii. W eto sie po ko ry nie ma już zu peł nie miej sca dla oso bi stej ano mii, dla
ra cjo na li za cji i uspra wie dli wień spo łecz nych.

• Do po ko ry dro ga bie gnie czę sto po przez roz bi cie oso bi ste go eto su ho no ru. Tak
cza sem czy nią gru py AA (Ano ni mo wych Al ko ho li ków), da ją ce so bie wza jem -
ne wspar cie w wal ce z na ło giem. Za nim człon ko wie AA do te go do szli, każ dy
z nich pił, miał swój ho nor, był na tym punk cie nie zmier nie draż li wy i do ko -
ny wał naj dziw niej szych ewo lu cji, aby go ra to wać, sta cza jąc się przy tym co -
raz ni żej. W koń cu ho nor i god ność osta tecz nie tra ci, w mnie ma niu wła snym
i swo je go oto cze nia, wcho dzi w fa zę kry zy su god no ścio we go, do ty ka „dna”
i cza sem wy ko rzy stu je szan sę od bi cia się od nie go. Wte dy je go „ja” umac nia
się i by wa, że ro bi się „prze zro czy ste”, po zwa la jąc mu do strzec no we ja ko ści.
Wy le czo ny al ko ho lik nie ma już ho no ru, lecz po ko rę wo bec sił wyż szych
od nie go, zdol nych znisz czyć lub ura to wać mu ży cie. Wia ra w isto tę Naj wyż -
szą i jej po moc umoż li wia mu po ko na nie sil niej sze go odeń na ło gu. Po kor ne
uzna nie wła snej sła bo ści jest za sad ni czym prze sła niem ide olo gii 12 kro ków
AA. Zda rza się cza sem, że wy so ko spój ne gru py AA za mie nia ją się w gru py
re li gij ne, je śli zo sta ną ob ję te opie ką ja kie goś Ko ścio ła. Po zba wio ne te go, cza -
sem prak ty ku ją wła sną li tur gię ja ko sek ty.

• Mó wiąc o eto sie po ko ry, wy kra cza my już po za gra ni ce aka de mic kie go dys kur -
su psy cho lo gicz ne go. Etos po ko ry moż li wy jest wte dy, gdy czło wiek trans cen -84
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du je „ja” i z wyż sze go pię tra pa trzy na sie bie i ota cza ją cy go świat. Dla te go
po zio mu nie uzgod nio no jesz cze wspól nych po jęć na uko we go opi su i ana li zy,
nie po zna no praw rzą dzą cych od czu cia mi i za cho wa niem lu dzi te go ty pu. Po -
ko ra cha rak te ry zu je lu dzi au ten tycz nie wie rzą cych. Lu dzie eto su po ko ry po tra -
fi li uczy nić swo je ego „prze zro czy stym” dla Bo ga lub Ab so lu tu, zwa ne go
przez nich czę sto Mi ło ścią, od czu wa jąc życz li wość wo bec wszyst kie go, co ist -
nie je. Au ten tycz na wia ra w Bo ga4 jest jed nak da na sto sun ko wo nie licz nym,
stąd też na dro gę eto su po ko ry nie wkra cza zbyt wie lu. 

2.6. POD SU MO WA NIE

Ja ka jest od po wiedź na py ta nie, dla cze go czło wiek za cho wu je się zgod nie z war to -
ścia mi mo ral ny mi – uczci wie, od po wie dzial nie lub spra wie dli wie? Czło wiek idzie
za war to ścia mi, bo w ten spo sób za spo ka ja po trze bę wła snej god no ści. Nie mo że
nor mal nie funk cjo no wać w re la cjach z in ny mi ludź mi, je śli nie za spo koi tej po trze -
by, bo je go „ja” jest w na tu ral ny spo sób tak za pro gra mo wa ne. W pierw szych la tach
ży cia ro bi to „re la cyj nie”, po rów nu jąc się z in ny mi, po to, aby wy paść od nich le -
piej na wy bra nych ska lach po rów nań. Do ro śli lu dzie, któ rzy na dal re la cyj nie za spo -
ka ja ją po trze bę wła snej god no ści, ma ją kło po ty ze so bą i spra wia ją du żo kło po tu
in nym z bli skie go oto cze nia. W chwi lach, gdy za gro żo ne jest ich po czu cie wła snej
god no ści, ata ku ją i po mniej sza ją in nych, bo jest to naj szyb sza i naj ła twiej sza dro -
ga do uzy ska nia wyż szej od nich po zy cji w po rów na niach za spo ka ja ją cych po trze -
bę god no ści. Gdy czło wiek do ra sta i doj rze wa, po trze ba god no ści za spo ka ja na jest
„au to no micz nie” przez sa tys fak cję czer pa ną ze zgod no ści te go, co ro bi, z oso bi ście
ce nio ny mi war to ścia mi „god no ścio wy mi” – naj czę ściej są to war to ści mo ral ne. 

Etos to styl, w ja kim lu dzie za spo ka ja ją po trze bę god no ści. Etos nie jest etycz -
nie ani do bry, ani zły. Za spo ka jać po trze bę god no ści moż na kon so nan sa mi po cho -
dzą cy mi ze stan dar dów toż sa mo ścio wych, chro niąc ją uspra wie dli wie nia mi, je śli
ide owe lub re li gij ne dzia ła nia nie zgod ne są z mo ral no ścią. Mo ral ność w dzia ła niu
nie po trzeb na jest na ogół „ide ow com” i wszel kie go ro dza ju na pra wia czom świa ta,
po cząw szy od re wo lu cjo ni stów, a skoń czyw szy na ter ro ry stach – god ność za pew -
nia ją im „toż sa mo ścio we” przy mio ty „ja”. Po trzeb ne są im tyl ko uspra wie dli wie -
nia czy nów nie mo ral nych, lecz toż sa mo ścio wo god nych, któ re ła two mię dzy so bą
uzgad nia ją. 

Dro ga do god no ści wła snej jest trud na i wie lu szu ka skró tów i uprosz czeń. Je śli
któ reś z tych uprosz czeń zdo mi nu je uzy ski wa nie po czu cia wła snej war to ści, wpa -
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da ją w psy cho lo gicz ną „pu łap kę god no ścio wą”. Trzy z tych pu ła pek wy da ją się
naj waż niej sze:

• Je śli lu dzie z róż nych po wo dów po prze sta ną na re la cyj nych spo so bach za spo -
ka ja nia po trze by god no ści, gro zi im ro la „umiej sza cza” god no ści bliź nich, któ -
ry sło wem lub czy nem agre syw nie de pre cjo nu je in nych lu dzi, aby kosz tem
ich god no ści za spo ko ić god ność wła sną. Na zwij my to „pu łap ką za wi ści”.

• Je śli z róż nych po wo dów lu dzie wy kształ cą w so bie ry tu al ny etos ni skie go lo -
tu, wów czas to, co wy da im się ho no ro we, bę dzie czę sto za prze cza ło te mu,
co do bre. Jest to „pu łap ka ho no ru”.

• Je śli po śród do nio słych dla czło wie ka wy obra żeń god no ścio wych o so bie znaj -
dą się ta kie, w któ rych mia rą war to ści czło wie ka są osią ga ne prze zeń ko rzy ści
i ma te rial nie ro zu mia ny suk ces ży cio wy, wów czas czę sto to, co dla in nych sta -
no wi sy tu ację po ku sy, prze ży wa ne jest przez nich ja ko dy le mat god no ścio wy.
Na zwij my to „pu łap ką suk ce su”.

W prak ty ce, te ten den cje w róż nych kom bi na cjach na kła da ją się na sie bie – na
przy kład lu dzie wy so ce re la cyj ni, za wist ni i umniej sza ją cy in nych, two rzą so bie
pry mi tyw ny etos oso bi sty ni skie go lo tu, w któ rym osią gnię cie suk ce su ma te rial ne -
go sta no wi za sad ni czy mier nik wła snej god no ści. W ten spo sób po trze ba god no ści
– za sad ni czo od po wie dzial na za to, że lu dzie sta ra ją się iść za tym, co do bre – mo -
że pro wa dzić do skut ków prze ciw nych. Mo że stać się przy czy ną po mniej sza nia in -
nych i ich upo ka rza nia, bez względ no ści i bra ku su mie nia przy pro wa dze niu in te re -
sów etc. 
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ROZ DZIAŁ III

WŁADZA I UPO KO RZE NIE

Wiel kość wła dzy nad ludź mi wy zna cza ją trzy czyn ni ki:
1. kon tro la do stę pu do „dóbr rzad kich”, do któ rych trud no jest zna leźć al ter na -

tyw ny do stęp. Sku tecz ność kon tro li za le ży od ilo ści i ro dza ju dóbr kon tro lo -
wa nych, su ro wo ści kar za na ru sze nie mo no po lu wła dzy etc.,

2. uży tecz ność tych dóbr,
3. ar bi tral ność wła dzy.
Ilo czyn wy mie nio nych trzech czyn ni ków okre śla wiel kość po sia da nej wła dzy

nad in ny mi, lub z dru giej stro ny pa trząc, sto pień pod le gło ści wła dzy. Wy star czy,
że je den z czyn ni ków jest bli ski ze ra i ca ła wła dza zni ka. Każ dy, kto wła dzę po sia -
da, czy jejś wła dzy pod le ga – wła dza za wsze po cią ga za so bą ja kąś pod le głość. Z te -
go punk tu wi dze nia uczest ni cze nie we wła dzy two rzy dwie wza jem nie się uzu peł -
nia ją ce ro le spo łecz ne:

• spra wo wa nie wła dzy nad in ny mi,
• pod le ga nie wła dzy in nych.
Czło wiek wła dzy, aby się przy niej utrzy mać, mu si po siąść umie jęt ność szyb kie -

go i płyn ne go prze cho dze nia z jed nej ro li w dru gą. Sil na wła dza to wła dza ar bi tral -
na, nie skrę po wa na pro ce du ra mi praw ny mi, kon tro lu ją ca du ży wa chlarz dóbr istot -
nych dla czło wie ka i dys po nu ją ca sze ro ką ga mą do le gli wo ści, któ re mo że sto so wać
ja ko ka ry za pró bę omi nię cia tej kon tro li. Wła dza na ogół nie jest da rzo na mi ło ścią.
Waż nym po wo dem te go jest fakt, że na wet wła dza ro dzi ciel ska cza sem od wo łu je
się do lę ku przed ka rą nie tyl ko fi zycz ną, lecz po le ga ją cą na utra cie ja kie goś do bra
lub do stę pu do nie go. 
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3.1. SY TU ACJA KON TRO LI SPO ŁECZ NEJ

Sy tu acja kon tro li spo łecz nej róż ni się od sy tu acji po ku sy tyl ko pod jed nym waż -
nym wzglę dem – wy bór ko rzy ści jest za gro żo ny zna czą cą ka rą lub sank cją spo łecz -
ną, a za gro że nie to jest od bie ra ne ja ko re al ne. Do obec nych w sy tu acji po ku sy mo -
ty wów ko rzy ści i war to ści do cho dzi w sy tu acji kon tro li spo łecz nej trze ci mo tyw –
lę ku przed ka rą za się gnię cie po ko rzyść. 

Ob ra zu jąc róż ni cę mię dzy sy tu acja mi po ku sy i kon tro li spo łecz nej, weź my za przy -
kład sy tu ację pro fe so ra, któ ry zna lazł port fel. Pod nió sł szy go, bę dzie su biek tyw nie
w sy tu acji po ku sy do pó ty, do pó ki nie po my śli, że ktoś usi łu je skom pro mi to wać go,
na gry wa jąc ukry tą ka me rą sce nę kra dzie ży przez nie go cu dze go port fe la. Roz glą -
da jąc się wo kół, wi dzi uchy lo ne w po bli żu okno – pew nie tam ukrył się ka me rzy -
sta. Ta ka in ter pre ta cja – a nie stan fak tycz ny – „prze no si” go w sy tu ację kon tro li
spo łecz nej. Boi się, że je go za cho wa nie bę dzie po ję te ja ko kra dzież, wy cią ga te le -
fon ko mór ko wy, któ ry szczę śli wie ma przy so bie, i dzwo ni po po li cję, nie ru sza jąc
się na wszel ki wy pa dek z miej sca. Gdy przy jeż dża ra dio wóz, od da je zdzi wio nym
po li cjan tom zna le zio ny port fel z pie niędz mi, pro sząc o po kwi to wa nie z wy raź nie
od no to wa ną da tą, go dzi ną i su mą za war tych w nim pie nię dzy. W po tocz nym mnie -
ma niu pro fe sor za cho wał się uczci wie, choć je go za cho wa nie nie ma z uczci wo ścią
nic wspól ne go. Za cho wał się „stra chli wie”, mo ty wem je go czy nu nie by ła bo wiem
żad na war tość oso bi ście ce nio na, lecz oba wa ka ry. W sy tu acjach kon tro li spo łecz -
nej lu dzie naj czę ściej nie za cho wu ją się god nie – tzn. uczci wie, ko le żeń sko, spra -
wie dli wie – lecz stra chli wie. Prze strze ga ją norm i za sad po stę po wa nia z lę ku przed
ka rą, a nie z prze ko na nia do sto ją cych za ni mi war to ści. Wła dza nad mier nie kon -
tro lu ją ca za cho wa nia pod da nych i mno żą ca sy tu acje spo łecz nej kon tro li w ob sza -
rach, gdzie do mi no wać po win na wol ność, mo że pro wa dzić do te go, że lęk przed
ka rą zaj mu je miej sce mo ty wu wła snej god no ści. Im bar dziej ka ry i kon tro la po -
mniej sza ją sfe rę oso bi stej wol no ści, tym bar dziej kur czą się moż li wo ści god ne go
za cho wa nia.

Roz sąd na kon tro la za cho wa nia po przez ka ra nie i na gra dza nie je go zgod no ści
z pra wem i prze pi sa mi jest nie odzow na, ale przy dat ność te go jest in na, niż się po -
tocz nie są dzi. Ka ry i kon tro la „ze wnętrz na” jed nost ki lub gru py nie li kwi du je ano -
mii, lecz je dy nie zno si jej prze ja wy w po sta ci za cho wań na ru sza ją cych war to ści.
Po wsta je w or ga ni za cji i spo łecz no ści po rzą dek i przej rzy stość dla dzia łań jed nost -
ko wych gwa ran tu ją ce, że ten, kto sto su je się do prze pi sów, norm i war to ści, nie
czu je się „wy strych nię ty na dud ka”. Wła ści wie spra wo wa na kon tro la i sto so wa ne
ka ry unie moż li wia ją po wsta nie po czu cia bez kar no ści i „syn dro mu fra je ra”. Syn -
drom ten po le ga na tym, że czło wie ko wi wy bie ra ją ce mu po stę po wa nie zgod ne88
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z war to ścia mi, ma ją ca po czu cie bez kar no ści gru pa lub spo łecz ność od ma wia god -
no ści. W nor mal nych wa run kach lu dzie za cho wu ją cy się zgod nie z war to ścia mi
uzy sku ją spo łecz ne uzna nie dla god ne go uczyn ku, do dat ko wo wzmac nia ne god no -
ścio wą „sa tys fak cją we wnętrz ną”. Tam, gdzie pa nu je bez kar ność, tym, któ rzy prze -
strze ga ją war to ści, na sa tys fak cję z god ne go po stęp ku na kła da się dy so nans god no -
ścio wy z in for ma cji zwrot nej od oto cze nia, że czy ni to z nich fra je ró w1. Wte dy sa -
mi wy da ją na sie bie wy rok – uwa ża ją, że za słu ży li na mia no „fra je ra” – i za czy na -
ją ra zem z in ny mi „ko rzy stać z oka zji”. Czło wiek dłu go nie po pły nie pod prąd na -
ci sków spo łecz nych. Po wsta je ano mia wspie ra na prze ko na niem, że „tyl ko fra jer nie
ko rzy sta z oka zji”. W ten spo sób gru pa „ko rzy sta ją ca z oka zji” bro ni się przed za -
blo ko wa niem pro ce su uzgad nia nia uspra wie dli wień, a na tu ral ne, obec ne u każ de go
sa tys fak cje god no ścio we ule ga ją za głu sze niu przez na cisk ota cza ją cej go ano mii
spo łecz nej, któ ra za czy na się epi de micz nie roz sze rzać.

Kon tro la po praw no ści za cho wa nia lu dzi po przez ka ra nie ich za na ru sza nie war to -
ści i norm jest kosz tow ną spo łecz nie i ma te rial nie dzia łal no ścią, któ rą trze ba umieć
za koń czyć na roz sąd nym po zio mie – na li kwi da cji po czu cia bez kar no ści. Uży cie
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tych środ ków w spo sób nad mier ny – prze kra cza ją cy ten cel – jest nie tyl ko kosz -
tow ne fi nan so wo, lecz także psychologicznie. Po pierwsze, za miast po mniej szać,
zwięk sza ano mię. Moż na ła two do wieść, że pod ci śnie niem du że go za gro że nia ka -
rą ano mia roz wi ja się i ro śnie szyb ciej. Przyj mu je „peł za ją cą” po stać i ujaw nia się
w za cho wa niu ze zdwo jo ną si łą, gdy za in te re so wa ni uzna ją, że za się gnię cie
po uspra wie dli wio ne ko rzy ści nic już im nie gro zi. Po drugie, motyw strachu łatwo
zastępuje motyw godności na zasadzie zwykłego warunkowania. Jeśli kary są su ro -
we i realnie zagrażające, a sytuacja kontroli trwa długo, motyw strachu zastępuje
motyw godności i człowiek traci zdolność postrzegania sytuacji pokusy jako wol -
nego wyboru korzyści lub godności.

3.2. SY TU ACJA UPO KO RZE NIA I OPRE SJA

Sy tu acje upo ko rze nia od róż nia ją się od sy tu acji po ku sy dwie ma wła ści wo ścia mi:
• Ka ra gro zi za za cho wa nie zgod ne z oso bi ście ce nio ną war to ścią. Sy tu acje upo -

ko rze nia są z te go punk tu wi dze nia swo istym prze ci wień stwem sy tu acji kon -
tro li spo łecz nej, w któ rych ka ra gro zi za się gnię cie po ko rzyść z na ru sze niem
war to ści.

• Unik nię cie tej ka ry – sa mo w so bie bę dą ce ko rzy ścią – wy ma ga wy par cia się
war to ści oso bi ście ce nio nej, wy raź ne go jej za prze cze nia sło wa mi lub za cho -
wa niem.

Z hi sto rii zna my przy kład za cho wa nia się w sy tu acji upo ko rze nia dwóch uczo -
nych – Gior da na Bru na i Ga li le usza. Zgod nie z eto sem uczo ne go, ogło si li in nym,
że Zie mia jest okrą gła. Wła dza ów cze sna jed nak uzna ła, że ta ka wia do mość mo że
spo wo do wać spo łecz ne za bu rze nia i na ka za ła im pu blicz nie to od wo łać. Od mo wa
gro zi ła sto sem, zaś za ule głość za pro po no wa no im od stą pie nie od ka ry, a Ga li le -
uszo wi na wet za si le nie fun du szy na kon ty nu ację ba dań, by le tyl ko ich wy ni ków in -
nym nie ogła szał. Bru no po szedł na stos, a za Ga li le uszem uję li się woj sko wi, któ -
rym po trzeb na by ła je go lor ne ta i na mówili go na ustęp stwo, po tocz nie zwa ne
„kom pro mi sem”. Od wo łał pu blicz nie swo je po glą dy i do żył póź nej sta ro ści. Pro -
wa dził da lej ba da nia w swo im la bo ra to rium, lecz już ich nie ogła szał, ale prze ka -
zy wał woj sko wym, a w pa mięt ni kach cią gle wra cał do upo ka rza ją ce go wy bo ru
i swo jej ule gło ści, szu ka jąc dla sie bie uspra wie dli wień.

Sy tu acja upo ko rze nia nie otwie ra czło wie ko wi „trze ciej dro gi”, umoż li wia ją cej
ła twe z niej wyj ście. Tak jak w sy tu acji po ku sy, po zo sta je mu al ter na tyw ny wy bór
– al bo god ność, al bo ko rzyść oso bi sta spro wa dzo na czę sto tyl ko do unik nię cia ka -
ry. Czło wiek ze stra chu przed utra tą pra cy pod li zu ją cy się i pra wią cy kom ple men -
ty głu pie mu, de spo tycz ne mu i lu bią ce mu po chleb stwa sze fo wi, re cho czą cy z je go90
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kiep skich dow ci pów – to ilu stra cja za cho wa nia w czę sto spo ty ka nej w ży ciu co -
dzien nym sy tu acji pra cow ni cze go upo ko rze nia,. Są one prze ży wa ne wspól nie,
a ko le dzy z pra cy po ma ga ją so bie wza jem za głu szyć dy so nans god no ścio wy,
uzgad nia jąc sto sow ne uspra wie dli wie nia. Sy tu acje upo ko rze nia są głęb szy mi pu -
łap ka mi spo łecz ny mi niż sy tu acje po ku sy. Po stę pek god ny jest wów czas – lub zda -
je się być – wy bo rem he ro icz nym, na któ ry prze cięt ne go czło wie ka nie stać. Ule -
głość po wo do wa na stra chem bo le śnie ude rza w po czu cie wła snej war to ści i god no -
ści, a bez po śred nim skut kiem sy tu acji upo ko rze nia jest ro sną ca po trze ba wia ry god -
nych uspra wie dli wień i ano mia. 

Sy tu acje upo ko rze nia róż nią się od sie bie na stę pu ją cy mi wła ści wo ścia mi:
• sze ro ko ścią, gdy wła dza ma pod kon tro lą wszyst kie lub więk szość dóbr cen -

nych dla czło wie ka, 91
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• głę bo ko ścią, o któ rej de cy du ją trzy czyn ni ki:
1. wie lość na kła da ją cych się na sie bie war to ści za gro żo nych ka rą i ob ję tych sy -

tu acją upo ko rze nia,
2. zna cze nie tych war to ści dla czło wie ka,
3. mar gi nes po zo sta wio ny oko licz no ścia mi dla re duk cji dy so nan su god no ścio -

we go.
• trwa ło ścią, wy zna cza ną cza sem od dzia ły wa niem upo ko rze nia,
• su ro wo ścią re pre sji gro żą cych za pod trzy my wa nie war to ści.

Sy tu acja upo ko rze nia mo że za mie nić się w opre sję, je śli jest trwa ła i lu dzie nie wi -
dzą jej koń ca, tra cąc na dzie ję na to, że opór wo bec opre so ra ma ja kiś prak tycz ny
sens i po zwo li wy zwo lić się im spod opre syj nej wła dzy. Opre sja spo łecz na po wsta -
je wów czas, gdy:

• Sys tem spo łecz no -p ol ityc zny two rzy ca łej spo łecz no ści sy tu ację, w któ rej gro -
żą re pre sje za ujaw nie nie wła snych, kry tycz nych wo bec wła dzy po glą dów po -
li tycz nych, spo łecz nych czy re li gij nych. 

• Do stęp oby wa te li do waż nych dóbr jest sku tecz nie kon tro lo wa ny przez wła dzę
i moż li wy tyl ko pod wa run kiem wi docz ne go po par cia dla po glą dów „ofi cjal -
nych”. 

Opre sję stwa rza każ da wła dza to ta li tar na i/lub dyk ta tor ska. Jest nią wię zie nie,
a stać się nią mo że ro dzi na dla dziec ka lub na wet dla do ro słe go. Jest opre sją współ -
pra ca z agen ta mi służb spe cjal nych w każ dym ustro ju i pań stwie, je śli jest wy mu -
szo na szan ta żem, ul ti ma tum ujaw nie nia spraw wsty dli wych, groź bą fi zycz ną wo -
bec czło wie ka lub je go bli skich etc. Szcze gól nie upo ka rza ją cą opre sję stwa rza dyk -
ta tu ra ide olo gicz na lub re li gij na, któ ra chce kon tro lo wać nie tyl ko za cho wa nia, lecz
tak że prze ko na nia po li tycz ne, ide olo gicz ne lub re li gij ne. Na po cząt ku po wsta nia ta -
kiej dyk ta tu ry (naj czę ściej tuż po prze wro cie lub re wo lu cji) no wa wła dza i jej ako -
li ci sta no wią mo no lit, uzna ją te sa me war to ści i ma ją te sa me prze ko na nia na te mat,
jak je wdra żać w ży cie. Zmie nia się to po utwo rze niu re li gij ne go lub ide olo gicz ne -
go pań stwa. Ja kaś „ra da mę dr ców” mu si na bie żą co in ter pre to wać war to ści re li gij -
ne lub ide olo gicz ne, za mie niać je na po li tycz ne dzia ła nia i do sto so wy wać do zmie -
nia ją cych się sy tu acji, two rząc szcze gó ło we nor my, za sa dy wła ści we go po stę po wa -
nia etc. Stop nio wo prze ko na nia „wła ści we”, na gra dza ne przez funk cjo na riu szy ide -
olo gicz nej i re li gij nej wła dzy, ma ją co raz mniej licz ni, zaś ca ła resz ta je tyl ko de -
kla ru je, aby coś zy skać, lub mil czy, bo oba wia się opo wie dzieć po stro nie od mien -
nych po glą dów i prze ko nań. Re zul ta tem opre sji jest po zba wio na sek to ro wo ści ano -
mia „zło śli wa”. Ma ukry tą, peł za ją cą po stać, jest nie do stęp na ze wnętrz nej ob ser wa -
cji, bo wy mu szo ne stra chem przez opre so ra za cho wa nie lu dzi za prze cza ich prze -
ko na niom i po glą dom. Co in ne go my ślą, co in ne go mó wią, co in ne go ro bią. Po -92
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wsta je spe cy ficz ny typ zło śli we go wi ru sa spo łecz ne go „neu tra li zu ją ce go” w sze ro -
kim za kre sie wpływ war to ści na za cho wa nie.

Przy sto so wa nie do opre sji trwa ją cej la ta mi za pew nia ją dwa me cha ni zmy:
1. Re gre sja w spo so bach za spo ko je nia i ochro ny po trze by god no ści. Pod ci śnie -

niem dłu go trwa łej opre syj nej sy tu acji pry mi ty wi zu ją się przede wszyst kim
me cha ni zmy za spo ka ja nia po trze by god no ści. Te doj rza łe i au to no micz ne
kosz tu ją zbyt wie le. Na pierw szy plan wy cho dzą wte dy re la cyj ne tech ni ki,
po le ga ją ce na po rów ny wa niu się z in ny mi na ja kiejś ska li ocen, któ rej przy -
da je się god no ścio we zna cze nie. To po cią ga za so bą zna ne już nam nie do god -
no ści. U osób re la cyj nych po ja wia się skłon ność do wy ol brzy mia nia wła -
snych za let i wy szu ki wa nia wad u in nych, za leż ność od opi nii oto cze nia
i agre syw na de pre cja cja dru gie go, po to, by w po rów na niu z nim sa me mu wy -
paść le piej. 

2. Iden ty fi ka cja z opre so rem. Na co dzień czło wiek do świad cza wol no ści ja ko
moż li wo ści do ko ny wa nia wy bo rów za cho wa nia zgod nych z tym, co uwa ża
za słusz ne, war to ścio we i sen sow ne, bez pła ce nia za to od czu wal ną do le gli -
wo ścią. Im wię cej udrę ki cią ży na tych wy bo rach, tym bar dziej zmniej sza się
oso bi sta wol ność. Wol ność nie po le ga na tym, że gdy je stem głod ny, mo gę
wy brać ma ka ron za miast ry żu, któ re go nie lu bię. To jest je dy nie ka prys, na -
to miast wol ność po le ga na wy bo rze do bra lub zła. Je śli więc wiem, że za wy -
bo rem ry żu stoi krzyw da ja kie goś dziec ka, wte dy do pie ro wy bór ma ka ro nu
jest „do bry”, zgod ny z oso bi ście ce nio ną war to ścią, i przy no si mi po czu cie
god no ści. 
• Mo ja wol ność kur czy się, gdy ktoś stoi na de mną z ba tem i ka że mi zjeść

ryż. Naj czę ściej nie stać mnie na he ro izm i pój dę śla dem św. Pio tra, któ ry
ze stra chu za parł się Chry stu sa, ze stra chu zjem ryż i za prę się te go krzyw -
dzo ne go dziec ka. W krót ko trwa łym upo ko rze niu lu dzie są w sta nie za cho -
wać we wnętrz ny dy stans do sie bie i ca łe go zda rze nia, od czu wać w związ ku
z tym dy so nans god no ścio wy i tak, jak św. Piotr – za pła kać nad so bą. Ta kim
lu dziom krę go słup nie pę ka, lecz się tyl ko zgi na i w przy szło ści bę dą po tra -
fi li nor mal nie funk cjo no wać. 

• W dłu go trwa łej opre sji czło wiek cza sem do ko nu je spe cy ficz nej kon wer sji
swo ich po glą dów i prze ko nań na wy zna wa ne przez opre so ra. Uzgad nia wte -
dy z oto cze niem uspra wie dli wie nia, że ten dzie ciak to zwy kły ba chor, któ ry
za słu gu je na swój los. Gdy zdo ła się do te go prze ko nać, zni ka sprzecz ność
po mię dzy tym, „ja ki je stem” (pe łen war to ści), a tym, „co ro bię” (na uczy łem
ba cho ra ro zu mu, a nie skrzyw dzi łem dziec ka ze stra chu), zni ka we wnętrz ny
ból wy wo ła ny dy so nan sem, od czu wa we wnętrz ną ulgę i nie czu je po trze by
za pła ka nia nad so bą. 93
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Psy cho ana li tyk Bru no Bet tel he im opi sał to ostat nie zja wi sko u nie któ rych więź -
niów obo zów kon cen tra cyj nych i na zwał „iden ty fi ka cją z agre so rem”. Nie któ rzy
ka po przej mo wa li po glą dy i styl za cho wa nia es es ma nów, we wnętrz nie „prze cho -
dząc na ich stro nę”. Ła two to zro zu mieć, gdy pa mię ta my, że opre sja jest w swej
isto cie su biek tyw nie od czu wa nym „sta nem opre sji”, po dob nie jak su biek tyw na jest
po ku sa, kon tro la spo łecz na i upo ko rze nie. Isto tą upo ko rze nia jest strach przed
ujaw nie niem prze ko nań i war to ści nie zgod nych z ocze ki wa nia mi opre syj nej wła -
dzy. Strach ten trud no czło wie ko wi opa no wać, a je śli mu się to uda i „po sta wi się
wła dzy” – ocze ku je, że zgi nie zgnie cio ny przez opre syj ny sys tem. Je śli na to miast
zmie ni po glą dy na wy zna wa ne przez wła dzę, wte dy za ra zem zni ka ją dy so nan se
god no ścio we i zni ka upo ko rze nie. Iden ty fi ka cja z opre so rem po zwa la nie tyl ko
na usu nię cie dy so nan sów i ochro nę po trze by god no ści, lecz tak że na jej za spo ka ja -
nie, bez na ra ża nia się na za gro że nie ze stro ny wła dzy. Pod kul tu ry two rzo ne w opre -
sji wy twa rza ją i pod trzy mu ją uspra wie dli wie nia, po zwa la ją ce ich człon kom ochro -
nić nie zbęd ne do nor mal ne go funk cjo no wa nia mi ni mum po czu cia wła snej god no -
ści oraz lan su ją do stęp ne bez he ro izmu wzor ce za cho wa nia god ne go, któ re na ogół
są kom bi na cją re la cyj no ści i ni skie go eto su. Dla te go opre syj nej wła dzy ni gdy nie
bę dzie bra ko wa ło od da nych jan cza rów. Na wet tro chę ope ret ko we pod ko niec swe -
go ist nie nia dyk ta tu ry Ni co lae Ce au seşcu, Enve ra Ho dży czy Fi de la Ca stro mia ły
i ma ją wier nych zwo len ni ków. 

OPRE SJA WIĘ ZIEN NA

Dłu go trwa łość upo ko rze nia w wię zie niu i spe cy fi ka tej na gle do świad czo nej sy tu -
acji po wo du ją ko niecz ność po szu ki wa nia no wych, do sto so wa nych do niej spo so -
bów ochro ny i za spo ka ja nia po trze by wła snej god no ści. Ta ką ro lę dla prze stęp ców
umiesz czo nych w wię zie niach speł nia ły i peł nią na dal pod kul tu ry wię zien ne, „dru -
gie ży cie” tych in sty tu cji. Po wsta ją opre syj na ano mia i opre syj ny etos, któ re lu -
dziom sto ją cym z bo ku mo gą wy dać się dzi wacz ne. Etos lu dzi spo łecz ne go mar gi -
ne su umiesz czo nych w wię zie niu ujaw nia róż ni cę mię dzy ła twym do przy kro je nia
– zgod nie z po trze ba mi sy tu acji – po ję ciem „ho no ru”, a po wszech nie przy ję tym ro -
zu mie niem war to ści mo ral nych. Dla ze wnętrz ne go ob ser wa to ra ży cia wię zien ne go
ude rza ją cy jest je go ry tu alizm. Ska za ni ma ją cy naj wyż szy wię zien ny sta tus „czło -
wie ka” – w Pol sce są to „gryp se rzy” – ży ją pod cią głą pre sją uważ ne go prze strze -
ga nia szcze gó ło wych norm, de cy du ją cych o utrzy ma niu w „czy sto ści” swe go „ho -
no ru”. Nor my te cza sa mi wy glą da ją ab sur dal nie – na przy kład za ka zu ją je dze nia na
„nie czy stym” sto le, al bo spo ży cia po kar mu przy go to wa ne go lub po da ne go przez
ko goś po zba wio ne go ho no ru, a tym sa mym „czło wie czeń stwa”. Na wet nie świa do -
mość nie chro ni spraw cy na ru sze nia ta kiej nor my przed „spla mie niem ho no ru”
i wy klu cze niem z gro na „lu dzi”. Zna cze nie przy kła da ne do ry tu al nych norm „gryp -94
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ser skie go” ho no ru bie rze się ze zna cze nia przy kła da ne go do nich przez pod kul tu rę
i bez wy jąt ko we go prze strze ga nia ich przez wszyst kich człon ków gryp ser skiej gru -
py eto so wej. Utra ta ho no ru i tym sa mym wię zien ne go czło wie czeń stwa to nie tyl -
ko śmierć cy wil na, lecz tak że po waż ne za gro że nie ży cia i zdro wia. W wię zie niu
brak ho no ru na ra ża na upo ko rze nia, sta wia w ro li po ten cjal nej ofia ry ho mo sek su al -
ne go gwał tu. W wię zie niu i po wyj ściu na wol ność ta ki prze stęp ca jest przez do -
tych cza so wych ko le gów i przy ja ciół od su nię ty na mar gi nes i trak to wa ny ja ko po -
ten cjal ny do no si ciel. Nic dziw ne go, że dla ra to wa nia swe go ho no ru wię zien ny
czło wiek go tów jest utra cić zdro wie i po nieść ry zy ko śmier ci, po ły ka jąc ka błąk
od wia dra, wbi ja jąc so bie 4-c al owy gwóźdź w gło wę, roz pru wa jąc brzuch etc. 

Zna cze nie eto su wię zien ne go i ca łej wię zien nej pod kul tu ry uka zu je zna ny z pod -
ręcz ni ków psy cho lo gii eks pe ry ment trój ki ame ry kań skich ba da czy (Ha ney, Banks,
Zim bar do), któ rzy w pod zie miach in sty tu tu psy cho lo gii Uni wer sy te tu Prin ce town
na dwa ty go dnie otwo rzy li eks pe ry men tal ne wię zie nie, zor ga ni zo wa ne we dług kla -
sycz nych za sad re gu la mi nu za kła du kar ne go. Stu den ci- ocho tn icy zo sta li pod da ni
tam in ten syw ne mu upo ko rze niu w ro li więź niów. Nie mo gli się gnąć do spraw dzo -
nych wzo rów pod kul tu ry wię zien nej i za czę li wy ka zy wać tak du że ozna ki za bu rzeń
za cho wa nia, że eks pe ry ment po sze ściu dniach prze rwa no. Tym cza sem set ki ty się -
cy ska za nych na ca łym świe cie od sia du je wie lo let nie ka ry wię zie nia bez oznak za -
bu rzeń psy chicz nych. Wy ja śnie nie te go tkwi w spe cy ficz nych pod kul tu rach two -
rzo nych przez spo łecz no ści wię zien ne w róż nych kra jach – ich po do bień stwo
i ich upo rczy we trwa nie nie wzię ło się z przy pad ku. Na przy kła dach ro syj skich
błat nych, po łu dnio wo ame ry kań skich du ros, pół noc no ame ry kań skich re al men
i pol skich gryp se rów (wię zien nych „lu dzi”) wi dać, że te pod kul tu ry za pew nia ją im
ochro nę i za spo ko je nie po trze by god no ści w opre sji wię zien nej. Dla lu dzi, któ rzy
wię zien nej opre sji nie prze ży li, wy glą da ją one dziw nie i śmiesz nie, a czę sto nie mo -
ral nie. Dla te go lu dzie, któ rzy prze ży li du żo głęb szą opre sję w Oświę ci miu i in nych
obo zach kon cen tra cyj nych, nie chcie li i nie chcą mó wić o szcze gó łach obo zo we go
ży cia z ty mi, któ rzy nie ma ją za so bą ta kie go do świad cze nia. 

3.3. DYK TA TU RA PRO LE TA RIA TU, CZY LI OPRE SJA RA DZIEC KA

Zgod nie z lo gi ką na szych wy wo dów, opre sja ra dziec ka to ca ło kształt spo łecz nie
wy pra co wa nych w sys te mie re al ne go so cja li zmu spo so bów i sty lów ochro ny po -
trze by god no ści (ano mia so vie ti ca) oraz za spo ka ja nia po trze by god no ści (ethos
so vie ti cus). Ho mo so vie ti cus to pro dukt te go sys te mu w cha rak te ry stycz ny spo sób
chro nią cy i po kry wa ją cy za po trze bo wa nie na po trze bę god no ści. Układ jał tań ski, 95
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wpi su ją cy kra je Eu ro py Wschod niej w ra dziec ką stre fę wpły wów, zdu sił na dzie ję
na re al ny ko niec opre sji. Sy tu acja wy ma ga ła za adop to wa nia się tych spo łe czeństw
do sy tu acji. Nie moż na ocze ki wać, że na ska lę ma so wą lu dzie spło ną na sto sie
w obro nie swych prze ko nań. Więk szość jed no stek ener gicz nych, przed się bior -
czych, z ta len ta mi me ne dżer ski mi i ma ją cych po glą dy in ne niż wła dza (po li tycz ne,
re li gij ne, na ro do we, oby wa tel skie), „szła na kom pro mi sy”, chcąc za cho wać sta no -
wi ska, ochro nić szan sę na dzia ła nie i roz wój ka rie ry ży cio wej. Pod sta wę ada pta cji
sta no wi ła ano mia. Ano mia w opre sji za czę ła tra cić swo ją „sek to ro wość” i obej mo -
wa ła co raz więk sze ob sza ry, pod da ne do tąd re gu la cji god no ścio wej, opar tej na mo -
ral no ści. Ano mia so ve ti ca upo dab nia ła się do no wo two ru ata ku ją ce go zbu do wa ny
z war to ści mo ral nych sys tem od por no ścio wy or ga ni zmu spo łecz ne go, przy bie ra jąc
co raz bar dziej zło śli wą po stać. Trud no się li cy to wać z na szy mi ościen ny mi są sia -
da mi z blo ku ra dziec kie go, ko mu by ło trud niej w tym wzglę dzie, lecz z pew no ścią
da lej po ło żo ne, roz wi nię te kra je Pół noc nej i Za chod niej Eu ro py nie do świad czy ły
w swej hi sto rii tak dłu giej i tak głę bo kiej, jak Pol ska, opre sji god no ścio wej, stąd
ano mia u nich jest mniej „zło śli wa”. Spo ty ka na w nich „do bro tli wa” od mia na ano -
mii sek to ro wej po zo sta wia spo ro nie tknię tych uspra wie dli wie nia mi ob sza rów,
w któ rych wpływ war to ści na co dzien ne po stę po wa nie jed no stek, grup i spo łecz no -
ści po zo sta je nie za kłó co ny.

To za pew ne spe cy fi ka pol skich do świad czeń z ob cą oku pa cją w XIX i XX w. wpły -
nę ła na du żą od por ność Po la ków na ad op to wa nie się do opre sji „dyk ta tu ry pro le ta -
ria tu” za po mo cą iden ty fi ka cji z opre so rem i zwią za nej z tym „kon wer sji”. Ta kich
„prze kon wer to wa nych” ako li tów no we go sys te mu by ło sto sun ko wo nie wie lu,
bo lu dzie na praw dę uwie dze ni so cja li stycz ną ideą, w któ rą opa ko wał się ro syj ski
ko mu nizm, szyb ko wy gi nę li w okre sie sta li now skie go ter ro ru ra zem z przed wo jen -
ny mi so cja li sta mi i ko mu ni sta mi lub sta li się dy sy den ta mi. W la tach sie dem dzie sią -
tych bra ko wa ło pod sta wo wej iden ty fi ka cji z sys te mem u funk cjo na riu szy roz bu do -
wa ne go apa ra tu pań stwo we go i par tyj ne go oraz po czu cia oso bi stej od po wie dzial -
no ści za spra wy pu blicz ne. W ustro ju z na zwy so cja li stycz nym, rzą dzo nym dyk ta -
tor sko przez par tię z po zo ru ko mu ni stycz ną, na naj wyż szych szcze blach wła dzy
trud no by ło zna leźć czło wie ka, któ ry uwa żał się za ko mu ni stę i go tów był bro nić
te go, co się dzia ło. Wszy scy dy stan so wa li się wo bec ustro ju, ide olo gii i błę dów,
któ re „oni” ro bią lub zro bi li, a „my” sta ra my się na pra wić. Opre sja „re al ne go so -
cja li zmu” za owo co wa ła w Pol sce ma so wą ano mią oraz re gre sją do re la cyj no ści,
skut ku ją cy mi „pol skim pie kłem” – wza jem ną za wi ścią i pil no wa niem, aby któ ryś
z ro da ków nie miał się le piej od in nych. 
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3.3.1. A NO MIA SO VIE TI CA

AU TO CEN ZU RA

Dyk ta tu ra pro le ta ria tu by ła dyk ta tu rą ide olo gicz ną i wy mu sza ła za po mo cą wła dzy
po sia da nej przez pań stwo nie ty le za cho wa nia, co po glą dy. Ja ko szcze gól nie do le -
gli wy spo sób rzą dze nia od czu wa na by ła tyl ko w wą skim krę gu in te li gen cji, na -
ukow ców, pi sa rzy, in te lek tu ali stów i twór ców, bez wzglę du na ich par tyj ną przy na -
leż ność i prze ko na nia po li tycz ne. Pro le ta riac ka wła dza wie dzia ła to i trzy ma ła
w sza chu lu dzi pió ra, ar ty stów i na ukow ców, po słu gu jąc się kon tro lą pu bli ka cji, wi -
do wisk, wy staw i wy jaz dów za gra nicz nych. W kra ju nie bra ko wa ło pie nię dzy
na ba da nia i „so cja li stycz ną kul tu rę”, a ho no ra ria au tor skie za pu bli ka cje na uko we
mo gą dzi siaj przy pra wiać o za wrót gło wy. Za wy da nie nie wiel kiej książ ki na uko -
wej au tor do sta wał rów no war tość kil ku na stu mie sięcz nych pen sji, a be le try sty ka
mia ła znacz nie wyż sze staw ki. Pu bli ka cje by ły kon tro lo wa ne przez cen zu rę, któ ra
nie po kor ne go in te lek tu ali stę lub pi sa rza wpi sy wa ła na czar ną li stę, od ci na jąc
go od do cho dów i wpę dza jąc w praw dzi wą bie dę. Ten, kto wła dzy nie draż nił, mógł
żyć do stat nio. Kil ku mie sięcz ny wy jazd na Za chód na do bre sty pen dium, staż lub
go ścin ne wy kła dy za pew niał z po czy nio nych oszczęd no ści do stat nie ży cie w kra ju
na wet przez kil ka la t2. O za pro sze nia od za gra nicz nych uni wer sy te tów i ośrod ków
na sty pen dia, sta że i wy kła dy za gra ni cą ła twiej by ło lu dziom bez par tyj nym i opo -
zy cjo ni stom, a zgo dę władz na ta ki wy jazd i pasz port bez więk szych pro ble mów
otrzy my wa ły oso by do brze za sy mi lo wa ne z sys te mem. W la tach sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych w obu tych gru pach ruch wy jaz do wy był du ży. 

ZA NIK MO RAL NE GO STO SUN KU DO PRA CY

Pra ca „na pań stwo wym” zo sta ła w re al nym so cja li zmie po zba wio na ja kich kol wiek
mo ral nych ko no ta cji, zo bo wią zań wo bec pra co daw cy (pań stwa) i kon kret ne go za -
kła du pra cy. Tym cza sem do pra cy lu dzie idą nie tyl ko za ra biać pie nią dze. Świad -
cze nie pra cy za wsze mia ło i ma swój wy miar mo ral ny i god no ścio wy. Ja ne Pi lia -
vin, zna ny w Sta nach Zjed no czo nych psy cho log spo łecz ny, czę sto by wa ją ca w Pol -
sce w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych, po dzie li ła się kie dyś z au to rem
te go opra co wa nia oso bi stym wra że niem o róż ni cy dzie lą cej Po la ków od Ame ry ka -
nów w za kre sie mo ral ne go sto sun ku do pra cy: 

„Kie dy wcho dzę do ame ry kań skie go urzę du coś za ła twić – po wie dzia ła – i za -
sta nę w cza sie go dzin pra cy urzęd nicz kę za ję tą pi ciem ka wy i plot ko wa niem przez
te le fon z przy ja ciół ką, wte dy czu je się ona tak, jak bym ją przy ła pa ła na go rą cym
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uczyn ku ro bie nia cze goś nie wła ści we go etycz nie: wsty dzi się i czer wie ni z za kło -
po ta nia, prze ry wa w pół zda nia i na tych miast przy stę pu je do za ła twia nia mo jej
spra wy. Gdy to sa mo zda rza mi się w Pol sce, to nie ona, lecz ja czu ję się in tru zem,
któ ry zja wił się nie w po rę, mu szę grzecz nie od cze kać na ko niec kon wer sa cji,
a urzęd nicz ka z cięż kim wes tchnie niem za bie ra się za swo je obo wiąz ki”. 

Je śli pra cu jąc, lu dzie nie są w sta nie do strzec zgod no ści swo ich dzia łań z oso bi -
ście ce nio ny mi war to ścia mi, wte dy pra ca tra ci mo ral ne i god no ścio we zna cze nie.
Za rzą dza nie pra cow ni ka mi moż li we jest wte dy tyl ko me to dą „ki ja i mar chew ki”,
przez od wo ła nie się wy łącz nie do mo ty wu ko rzy ści i lę ku przed ich utra tą. W ten
spo sób da się zwięk szać z tru dem za so by pro stej pra cy mier nej ja ko ści – moż na ko -
pać rów ne ro wy, lecz okna już wyj dą ze sto lar ni nie szczel ne. Ja kość każ dej wy żej
zor ga ni zo wa nej pra cy za le ży nie od ze wnętrz nej jej kon tro li, lecz od sa mo kon tro -
li pra cow ni ków. Tę zaś się osią ga przez przy wró ce nie war to ściom na leż ne go im
miej sca w pro ce sie pra cy, przez po wią za nie jej z za spo ka ja niem po trze by god no ści
pra cow ni ka. Dla te go so cja li stycz na go spo dar ka i pra ca nie po tra fi ły sku tecz nie
kon ku ro wać swo imi pro duk ta mi na wol nym ryn ku, na któ rym li czy się głów nie ja -
kość. Nie wie le to ma wspól ne go ze sztyw no ścią cen tral ne go pla no wa nia, a znacz -
nie wię cej z wy ru go wa niem war to ści z pro ce su pra cy przez ano mia so vie ti ca. 

Wła da nie do bra mi pań stwo wy mi za mie nia ło się bez kar nie w oso bi ste ich uży -
wa nie. Mą dry dy rek tor du że go przed się bior stwa, któ ry nie chciał miesz kać w blo -
ku, lecz we wła snym do mu, wcho dził w układ z pra cow ni ka mi i za kła dał naj pierw
pra cow ni czą spół dziel nię bu dow la ną. Środ ki fi nan so we dla spół dziel ni szły z pań -
stwo wej ka sy i za ła twiał je swo imi ukła da mi, a spół dziel nia po zbu do wa niu pierw -
sze go blo ku dla pra cow ni ków, za raz po tem bu do wa ła mu pry wat ny do mek po ofi -
cjal nych ce nach ma te ria łów i ro bo ci zny, wie le kroć niż szych niż wol no ryn ko we.
Nie ku po wał so bie pry wat nej ma łej da czy z przy sta nią i ża glów ką, lecz bu do wał
du ży, luk su so wy ośro dek wy po czyn ko wy dla pra cow ni ków. W je go wy dzie lo nej
czę ści by ły apar ta men ty, któ ry mi swo bod nie dys po no wał, do przy sta ni przy cu mo -
wa ny cze kał nań praw dzi wy jacht, a nie ma ła ża glów ka, wie lo oso bo wa ob słu ga by -
ła do dys po zy cji przez ca ły rok – i wszyst ko to nie kosz to wa ło go ani gro sza.
Ośrod kiem tym do ku men to wał w pra sie i te le wi zji oraz wo bec zwierzch ni ków
swo ją głę bo ką tro skę o pod le głych mu pra cow ni ków, i co naj gor sze, wszy scy – na -
wet sa mi pra cow ni cy – uda wa li, że w to wie rzą. Isto tą dzia ła nia ka dry za rzą dza ją -
cej w go spo dar ce by ła tro ska o fa sa dę wo bec wła dzy zwierzch niej i prze ko nu ją co
brzmią ce uspra wie dli wie nia dla ni skiej ja ko ści i ma łej wy daj no ści pra cy, zwa ne
tro ską o pra cow ni ków. Wszyst kie ofi cjal ne prze cię cia wstę gi na za koń czo nych bu -
do wach i waż nych in we sty cjach to by ła fik cja, po li ty kom po trzeb na do uświet nie -
nia ja kiejś rocz ni cy lub uro czy sto ści, a przed się bior stwom do zdo by cia pre mii
za przed ter mi no we od da nie ukoń czo nej bu do wy. Bu dyn ki miesz kal ne prze ka zy wa -98
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no do za sie dle nia spół dziel niom miesz ka nio wym nie póź niej niż w grud niu, po nie -
waż wte dy wy ko naw ca do sta wał pre mię za wy ko na nie rocz ne go pla nu. Na stęp ne
pół ro ku trwa ło „usu wa nie uste rek”, za nim moż na by ło wpro wa dzić lo ka to rów, lecz
żad na spół dziel nia nie wno si ła sprze ci wu, bo rzą dzi ło pra wo „ryn ku pro du cen ta”.
Był ogrom ny nie do sta tek miesz kań, któ rych nie sprze da wa no, lecz je „przy dzie la -
no”, na mo cy de cy zji naj wyż szych władz, a to, co po zo sta ło, ad mi ni stra cja spół -
dziel cza przy dzie la ła tym, któ rzy po tra fi li zna leźć do niej „doj ście”. Fa sa dy nikt nie
na ru szał – miesz ka nia roz dzie la no zgod nie z za sa da mi „spra wie dli wo ści spo łecz -
nej”. Fa sa do wość mno ży ła ab sur dy eko no micz ne, na któ rych uży wa ły so bie ka ba -
re ty i co od waż niej si dzien ni ka rze. Po cząt ko wo do strze ga no je ja ko ubocz ne skut -
ki łań cu chów de cy zyj nych, stop nio wo za czę to je wi dzieć ja ko wy nik błę dów
w sys te mie za rzą dza nia go spo dar ką. Nikt jed nak – po za „dy sy den ta mi po li tycz ny -
mi” – nie chciał te go do strzec. Pod wa ża nie ist nie ją ce go sta tus quo trak to wa no ja -
ko za gro że nie so cja li zmu i su ro wo ka ra no. Dzię ki te mu eli ta rzą dzą cej par tii wol -
na by ła od wszel kiej nie za leż nej kon tro li spo łecz nej. Ano mia so vie ti ca do pro wa dzi -
ła do anar chii eko no micz nej, przy czy nia jąc się wal nie do upad ku re al ne go so cja li -
zmu.

UKŁA DY

W cią gu czter dzie stu lat prak ty ki go spo dar czej ukształ to wał w PRL-u sys tem spo -
łecz no -ek on omic zny, w któ rym uspra wie dli wio ne okra da nie wła sne go pra co daw cy
i „ko rzy sta nie z oka zji” za pew nia ło lu dziom waż ną, je śli nie za sad ni czą część przy -
cho dów. Do te go trze ba by ło jed nak mieć „ukła dy” i umieć w nie wcho dzić. Du że
za kła dy prze my sło we przez wie le lat mia ły to do sie bie, że pra ca w nich by ła źle
opła ca na, lecz da wa ła du że moż li wo ści do ra bia nia „na bo ku” na pań stwo wych (a
więc ni czy ich) ma szy nach, z su row ca, „któ ry i tak by się zmar no wał”. Ro bot ni cy
wy no si li z za kła du za mil czą cą zgo dą maj stra i zna jo me go straż ni ka przy bra mie
wszyst ko, co by ło przy dat ne we wła snym do mu lub go spo dar stwie, „za ła twia li”
w ten sam spo sób pro duk ty, o któ re po pro sił są siad lub zna jo my, wy no si li „le wą
pro duk cję”, któ rą za ma wia li krę cą cy się po przy za kła do wych osie dlach po śred ni -
cy, pra cu ją cy dla pry wat nych rze mieśl ni ków. Maj stro wie przy my ka li na to oko „po
ko le żeń sku”, lecz nie bez in te re sow nie. In ży nie ro wie „za ła twia li” so bie zgo dę na -
czel ne go dy rek to ra na od ku pie nie od przed się bior stwa de fi cy to wych ma te ria łów
bu dow la nych lub su row ców po „pań stwo wej” ce nie, wie lo krot nie niż szej od ryn -
ko wej. Pa nie z biu ra, za miast kon tro lo wać, fał szo wa ły kar ty pra cy kie row com
w za mian za mi łe sło wo i drob ny upo mi nek, nie wi dząc w tym nic złe go. Kie row -
cy zaś trak to wa li ja ko „nor mal kę” wy rzu ce nie be to nu do po bli skie go ro wu, za miast
za wieźć go na od le głą bu do wę, aby za mil czą cym przy zwo le niem sze fa wpi sać so -
bie do dat ko wy kurs i „za osz czę dzić” de fi cy to wą ben zy nę, któ rą po do brej ce nie od - 99
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stę po wa li zna jo me mu. So cja li stycz ne kie row nic two przy my ka ło oczy na pra cow ni -
czą ano mię, bo tak że mia ło w tym swój in te res. Dzie siąt ki lat trwał oby czaj, że dy -
rek to ro wi na pra wia no w za kła do wym warsz ta cie je go pry wat ny sa mo chód, co ten
opła cał nie z wła snej kie sze ni, lecz na gra dzał wyż szą pre mią ro bią cych to fa chow -
ców. To po zwa la ło „usta wio nym” fa chow com bez więk sze go wy sił ku do ro bić
na bo ku dwie – trzy pen sje, to cząc, wier cąc i szli fu jąc w cza sie pra cy – nie kry jąc
się z tym – bra ku ją ce na ryn ku czę ści za mien ne, za mó wio ne przez ja kie goś pry wat -
ne go rze mieśl ni ka. Za kła do we nor my wy daj no ści mu sia ły być od po wied nio ni skie,
a kie row nic two i pra cow ni cy wspól nie bro ni li się przed ich pod wyż sza niem. Do bry
dy rek tor so cja li stycz ny to ten, któ ry po tra fił za ni żyć pla ny pro duk cyj ne i wy rwać
z pań stwo wej ka sy jak naj wię cej do ta cji dla swo je go za kła du, ofe ru jąc w za mian
jak naj mniej wy sił ku za ło gi i sta rań o ja kość i ilość wy twa rza nych pro duk tów lub
usług. Pań stwo ła two le ga li zo wa ło okra da nie sie bie, a je go urzęd ni cy dba li tyl ko
o świę ty spo kój i nie za kłó co ne dzia ła nie swo je go ukła du. Pra cow ni cy PGR mie li
pod do stat kiem pro du ko wa nej w nim żyw no ści, gór ni cy de pu ta ty wę gla, rzeź ni cy
mię so, cel ni cy na we wnętrz nych „prze tar gach” za bez cen ku po wa li za re kwi ro wa ne
to wa ry, a mi li cjan ci ode bra ne zło dzie jom do bra, któ re „nie mia ły wła ści cie la”. 

Ko rup cja jest ko niecz nym re zul ta tem opre sji god no ścio wej two rzą cej na ma so -
wą ska lę te sa me uspra wie dli wie nia, któ re po wo du ją ano mię i wy łą cza ją war to ści
z od dzia ły wa nia na po stę po wa nie lu dzi. Ujaw nia się to przez po wsta wa nie „ukła -
dów”. W re al nym so cja li zmie, je śli chcia ło się za ła twić swo ją spra wę, trze ba by ło
coś w za mian za ła twić de cy den to wi. Tak by ło na wszyst kich szcze blach za rzą dza -
nia, a na zy wa no to „wcho dze niem w ukła dy”. W ukła dy wcho dził każ dy oby wa tel
PRL-u. Naj bar dziej nie win ne łą czy ły na przy kład eks pe dient kę skle pu sprze da ją ce -
go de fi cy to we to wa ry z le ka rzem lo kal nej przy chod ni, któ re mu od kła da ła za mó -
wio ne pro duk ty w za mian za tro skę o jej zdro wie. Ho mo so vie ti cus prze ży wał god -
no ścio wo zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z „ukła du”. Świa dec twem „za rad no ści” i po -
wo dem do du my by ło „zna leźć doj ście”, aby so bie lub zna jo me mu z „ukła du” za -
ła twić u pre ze sa spół dziel ni miesz ka nio wej szyb szy przy dział miesz ka nia. Lu dzie
mie li lep sze lub gor sze „ukła dy”, w któ rych po czu wa li się do obo wiąz ku „uży wa -
nia swo ich dojść” i za ła twie nia ko muś spra wy, gro ma dząc swo isty „ka pi tał
wdzięcz no ści”, któ ry bez piecz nie cze kał na sto sow ną chwi lę i za pew niał od po -
wied ni re wanż. By ło by czy nem nie god nym nie wy wią zać się z ta kich zo bo wią zań,
nie „użyć swo je go doj ścia” i nie za ła twić spra wy ko muś, kto nam od dał kie dyś po -
dob ną przy słu gę. Wy pa da ło się wte dy z „ukła du”, tra cąc nie tyl ko wy ni ka ją ce stąd
ko rzy ści, lecz tak że twarz przed zna jo my mi. Lu dziom, któ rzy po tra fi li wy two rzyć
ukła dy więk sze i bar dziej zróż ni co wa ne, ży ło się cał kiem nie źle. Naj lep sze ukła dy
ze zna nych au to ro wi tej pra cy miał osie dlo wy sto larz, któ ry na bo ku do ra biał nie -
dro gi mi i rze tel nie wy ko ny wa ny mi drob ny mi pra ca mi – pół ka mi na książ ki, za bu -100
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do wa mi wnęk etc. Miał ta len ty to wa rzy skie i za przy jaź niał się z klien ta mi, a na -
stęp nie łą czył ich moż li wo ści w je den układ. Za ła twiał przy dział ma te ria łów bu -
dow la nych jed ne mu zna jo me mu, dru gie mu ta lon na sa mo chód, a trze cie mu wi zy tę
po za ko lej no ścią u wzię te go le ka rza. Nie za po mi nał przy tym o so bie i ma jąc
w swo im ukła dzie lu dzi wszyst kich za wo dów i sta no wisk, żył cał kiem nie źle, nie
od czu wa jąc co dzien nych bra ków i do le gli wo ści. Kie dyś za trzy mał go pa trol mi li -
cyj ny, gdy wiózł swo im sa mo cho dem wy koń czo ne już ele men ty do do mu klien ta.
Wi dząc, że ma ją do czy nie nia z do ra bia ją cym na bo ku sto la rzem, mi li cjan ci chcie -
li wy mu sić ła pów kę, pod po zo rem man da tu za nie spraw ny układ kie row ni czy. Gdy
od mó wił, za bra li mu „do wy ja śnie nia” do wód re je stra cyj ny. „Po co ci to, ko le go –
ła god nie upo mniał mi li cjan ta sto larz – jesz cze dzi siaj bę dziesz mu siał mi do wód
przy wieźć do do mu”. Gdy wró cił ko ło pół no cy po skoń czo nym mon ta żu pó łek, mi -
li cjant rze czy wi ście cze kał na nie go pod do mem z do wo dem re je stra cyj nym.
Klient ką, u któ rej mon to wał pół ki, by ła sio stra miej sco we go ko men dan ta mi li cji.

Nie daw no obu dzi ły uwa gę opi nii pu blicz nej do nie sie nia pra so we, że w nie tknię -
tym jesz cze zmia na mi, izo lo wa nym od wol ne go ryn ku du żym pań stwo wym kon -
cer nie ener ge tycz nym kie row nic two i za ło ga, z po mo cą związ ków za wo do wych
„we szły w układ”, zna la zły lu kę praw ną i za gwa ran to wa ły so bie wza jem w wy pad -
ku pry wa ty za cji przed się bior stwa za trud nie nie na pięt na ście lat i hor ren dal nie wy -
so kie od pra wy dla osób wcze śniej zwol nio nych. War to wie dzieć, że w po dob nych
przed się bior stwach ener ge tycz nych w roz wi nię tych kra jach eu ro pej skich za trud -
nio nych jest czte ry – pięć ra zy mniej pra cow ni ków, któ rzy na do da tek nie ma ją
przy wi le jów z Kar ty Ener ge ty ka, da ją cej im pen sję dwu krot nie wyż szą niż śred nia
kra jo wa, i nie ma ją trzy krot nie wyż szych świad czeń so cjal nych. W otwar tej dys ku -
sji te le wi zyj nej przed sta wi cie le kie row nic twa i za ło gi kon cer nu od pie ra li za rzut,
że zro bi li to kosz tem Skar bu Pań stwa i wszyst kich oby wa te li, uży wa jąc tyl ko jed -
ne go ar gu men tu: „Każ dy dba o swo je in te re sy, gdy by ście tyl ko mo gli, zro bi li by ście
to sa mo”. W pań stwo wej go spo dar ce i ad mi ni stra cji wy two rzy ły się „wer ty kal ne
ukła dy”, idą ce w struk tu rze za rzą dza nia od gó ry do do łu, któ ry mi bie gły pro ce sy
uzgad nia nia uspra wie dli wień dla ko rzy sta nia z tych sa mych oka zji. W ten spo sób
me ne dże ro wie „wy szli ze swo jej ro li” i za nie dba li kon tro lę, jed ną z naj waż niej -
szych funk cji za rzą dza nia. Na ca łym świe cie pra cow ni cy by wa ją czę ściej lub rza -
dziej wy sta wia ni na sy tu acje po ku sy w za leż no ści od spraw no ści i or ga ni za cji go -
spo dar czej, lecz uzgad niać mo gą uspra wie dli wie nia tyl ko „ho ry zon tal nie” po mię -
dzy so bą. Funk cją wyż sze go szcze bla za rzą dza nia jest kon tro la ta kich zda rzeń i li -
kwi da cja za rów no uspra wie dli wień, jak i wa run ków po wo du ją cych po wsta wa nie
wie lo po zio mo wych ukła dów. 
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3 Prof. Sta ni sław Za pa śnik, ko mu ni ka cja oso bi sta.102

3.3.2. E THOS SO VIE TI CUS

Ano mia so vie ti ca chro ni ła przed de pry wa cją po trze bę god no ści lu dzi re al ne go so -
cja li zmu. A jak za spo ka ja li oni tę po trze bę w trud nej, opre syj nej sy tu acji? Za sta na -
wia jąc się nad tym, trze ba zwró cić uwa gę na trzy czyn ni ki: na in dy wi du alizm
wzmoc nio ny wpły wem tra dy cji szla chec kiej nie za leż no ści i wpły wa mi ro man ty -
zmu, na przy wią za nie do Ko ścio ła ka to lic kie go, sta no wią ce go moc ną in sty tu cjo -
nal ną osto ję dla ele men tar nych war to ści spo łecz nych, oraz na dy sy den tów, któ rych
dzia ła nia na gła śnia ły za chod nia pra sa i ra dio sta cje na da ją ce pro gram po pol sku.

IN DY WI DU ALIZM A KO LEK TY WI ZA CJA MO RAL NO ŚCI

Każ dy czło wiek cza sa mi, w pew nych spra wach „by wa w mniej szo ści”. Jest to nie -
unik nio ny re zul tat „by cia so bą” w do brym te go sło wa zna cze niu, pod trzy my wa nia
wła sne go zda nia i da wa nia wy ra zu oso bi stym prze ko na niom. Moż ność w mia rę
bez piecz ne go „by wa nia w mniej szo ści” sta no wi nie odzow ny wa ru nek oso bi ste go
do świad cze nia wol no ści, kształ ci nie za leż ność są dów i oso bi stą du mę. Tym cza sem
ra dziec ka opre sja sta wia ła na ko lek ty wizm. W par tyj nej ide olo gii i w spo łecz nej
prak ty ce rzą dzi ło prze ko na nie, że do brem naj wyż szym jest gru pa, ze spół, „ko lek -
tyw”. By ła to głę bo ko za ko rze nio na w prze ko na niach bol sze wi ków za sa da, że „jed -
nost ka ni czym, a ko lek tyw wszyst kim”. Wła dza za czę ła for so wać za po mo cą róż -
nych form przy mu su pań stwo we go za sa dę, że dla jed nost ki mo ral ną po win no ścią
jest do sto so wa nie się do „ko lek ty wu” (ko lek ty wu pra cow ni cze go). To, co ro bi lub
są dzi ko lek tyw i in ni lu dzie, by ło „słusz niej sze” i lep sze od wła snych ra cji i prze -
ko nań war to ściu ją cych. Po nie waż wy ra zi cie lem wszyst kich słusz nych dą żeń ko lek -
tyw nych by ła par tia, w ten spo sób wzmac nia no par tyj ną kon tro lę spo łe czeń stwa.
Me to da prze ję ta zo sta ła z cy wi li za cji Wscho du, w któ rej czło wiek au ten tycz nie
wsty dzi się, gdy je go po glą dy lub po stę po wa nie od bie ga ją od te go, co ro bi lub my -
śli je go ro dzi na, klan, ród lub ka sta. Za py ta ny, jak oce nia ja kiś po stę pek lub wy da -
rze nie, naj pierw sta ra się do wie dzieć, co są dzą o tym zna czą cy dlań in ni, a do pie ro
po tem wy po wia da się na ten te mat, bo nie chce czuć wsty du wy ni ka ją ce go z po sia -
da nia opi nii od mien nej od in ny ch3. Ko lek ty wi za cja mo ral no ści zmie rza ła do „we -
wnętrz ne go znie wo le nia” wsty dem, że jest się „in nym i przez to gor szym”, któ re
mia ło się do da wać do znie wo le nia stra chem. 

Tym cza sem w cy wi li za cji eu ro pej skiej kie ru nek god no ścio wych prze żyć jest do -
kład nie od wrot ny. Za spo ka ja nie po trze by wła snej god no ści zwią za ne jest z in dy wi -
du ali zmem głę bo ko za ko rze nio nym w an tycz nych i chrze ści jań skich tra dy cjach
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kul tu ry ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. W tra dy cji an tycz no rzym skiej i ju de ochrze -
ści jań skiej bo ha ter czę sto cier piał przez nie zro zu mie nie i od rzu ce nie ze stro ny
współ ziom ków. Dzia ła jąc wbrew opi nii oto cze nia, do pie ro po wy trwa łym dą że niu
i po osią gnię ciu ce lu zy ski wał spo łecz ne uzna nie. To two rzy ło „in dy wi du ali stycz -
ną” mo ral ność, gdzie wsty dzić się na le ża ło kon for mi zmu i re zy gna cji z wła sne go
zda nia, z wła snych dą żeń i po glą dów pod na ci skiem oto cze nia. In dy wi du alizm mo -
ral ny to au to no mia god no ścio wa, któ ra z na tu ry rze czy prze ciw sta wia się „ko lek ty -
wi za cji” mo ral no ści. Dla te go po rów ny wa nie wła sne go po stę po wa nia z oso bi ście
ce nio ny mi war to ścia mi i zgod ność tych dwóch ele men tów ma tak du że god no ścio -
we zna cze nie w in dy wi du ali stycz nej kul tu rze Za cho du. Opre sja ra dziec ka po pa ru
la tach ter ro ru sta li now skie go ze lża ła w Pol sce, dzię ki cze mu nie na ru szy ła pod staw
in dy wi du ali zmu w do cho dze niu do po czu cia wła snej god no ści. Naj od waż niej si zo -
sta wa li dy sy den ta mi i god ność wła sną od naj dy wa li w opo rze wo bec wła dzy i mil -
cze niu oto cze nia, mniej od waż ni za czy na li po pro stu „cho dzić do ko ścio ła” przez
wła dzę jaw nie zwal cza ne go. 

KO ŚCIÓŁ KA TO LIC KI

Ko ściół z na tu ry rze czy prze ciw sta wia się „ko lek ty wi za cji mo ral no ści”. Lan su je
zu peł nie in ny, au to no micz ny wzo rzec za cho wa nia god ne go, w któ rym wy znacz ni -
kiem wła ści we go za cho wa nia jest to, co oso bi ście, a nie ko lek tyw nie cen ne. W tym
zde rze niu ko lek tyw nej i in dy wi du ali stycz nej mo ral no ści Ko ścio ło wi i rzą dzą cej
par tii nie cho dzi ło by naj mniej o za sad ni czo od mien ne ze sta wy war to ści mo ral nych
– te by ły po dob ne. Cho dzi ło o sa mą za sa dę po wsta wa nia po zy tyw nych i ne ga tyw -
nych prze żyć god no ścio wych, ina czej mó wiąc, za słu gi, grze chu i po czu cia wi ny.
Czy na le ży po rów ny wać wła sne za cho wa nie z tym, co cen ne we wła snym od czu -
ciu, czy też z tym, co cen ne w od czu ciu in nych? Dla Ko ścio ła od po wiedź by ła
oczy wi sta – słu chać na le ży wła sne go su mie nia. Isto tą spo wie dzi jest po wo do wa nie
u pe ni ten ta prze ży cia dy so nan su mo ral ne go zwią za ne go z grzesz nym uczyn kiem,
na ru sza ją cym stan dar dy wia ry i dzie się ciu przy ka zań. Naj czę ściej pe ni tent re du ku -
je so bie dy so nans przed spo wie dzią ja ki miś uspra wie dli wie nia mi i do bry spo wied -
nik po wi nien je po zba wić wia ry god no ści. Z te go punk tu wi dze nia spo wiedź jest nie
tyl ko ak tem re li gij nym. Sta no wi nie zwy kle waż ną in sty tu cję spo łecz ną o ma so wym
za się gu, wspar tą du żym au to ry te tem mo ral nym Ko ścio ła, któ ra li kwi du je wia ry -
god ność uspra wie dli wień, ob ni ża po ziom ano mii oso bi stej i przy naj mniej na pe -
wien czas przy wra ca jed no st ce zdol ność do kie ro wa nia się war to ścia mi. 

Ko ściół ka to lic ki speł niał waż ną ro lę w po wstrzy my wa niu roz pa du re gu la cji mo -
ral nej tak że z uwa gi na ogrom ny wpływ spo łecz ny, któ ry za pew nia ła mu lu dycz na
ma so wość ka to lic kiej wia ry. Re pre sje sta li now skie skie ro wa ne prze ciw ko in sty tu - 103
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cji Ko ścio ła spo wo do wa ły je go umoc nie nie na wsi, gdzie ob rzę do wa, ry tu al na re -
li gij ność głę bo ko wro sła w oby cza jo wość i lu do wą kul tu rę. Chło pi za po mnie li
o swo im tra dy cyj nym an ty kle ry ka li zmie i mu rem sta nę li za swo imi pro bosz cza mi
i księż mi. Wo kół wia ry to czy ła się swo ista gra o god ność po mię dzy zin te gro wa ny -
mi spo łecz no ścia mi wiej ski mi i ma ło mia stecz ko wy mi a lo kal ną wła dzą, któ ra mu -
sia ła się li czyć ze spo łecz ny mi na stro ja mi. Wy wo dzą cy się ze wsi ro bot ni cy nie je -
den raz na ro bi li kło po tów „ro bot ni czej” wła dzy na sztan da ro wych bu do wach so cja -
li zmu, gło śno do ma ga jąc się bu do wy ko ścio łów. Po Paź dzier ni ku, gdy opre syj ne
za gro że nie ze lża ło, gra o god ność z wła dzą w spra wach wia ry mo gła przy brać po -
stać „mszy lo ka cyj nych”. Po le ga ła na tym, że ja kiś od waż ny ksiądz w po ro zu mie -
niu z lo kal ną spo łecz no ścią, któ rej wła dza od ma wia ła zgo dy na bu do wę no we go
ko ścio ła, przy go to wy wał w ta jem ni cy ele men ty do bu do wy pro wi zo rycz nej, drew -
nia nej ka pli cy. Któ rejś no cy wzno szo no ją zbio ro wym wy sił kiem ca łej wsi, a ra no
ksiądz od pra wiał w niej mszę. To uświę ca ło miej sce i bu dow lę, któ rą póź niej roz -
bu do wy wa no do roz mia rów nor mal ne go ko ścio ła. Nie licz ne przy pad ki prób ro ze -
bra nia ta kiej ka pli cy koń czy ły się za wsze po waż ny mi roz ru cha mi i szyb ko od te go
od stą pio no, po prze sta jąc na uka ra niu wię zie niem księ dza, or ga ni zu ją ce go „mszę
lo ka cyj ną”. W ten spo sób po wsta ło wie le ko ścio łów w okre sie „gier kow skim”, gdy
zgo da na ich le gal ną lo ka li za cję by ła cią gle od kła da na pod roz ma ity mi pre tek sta mi
for mal ny mi. 

Lu do wa re li gij ność za wsze de ner wo wa ła ka to lic kich in te lek tu ali stów, nie po tra fią -
cych do strzec jej god no ścio wych funk cji. Kry ty ko wa li na skór ko wość re li gij nych
prze żyć, brak re flek syj no ści, de kla ra tyw ność wia ry. Twier dzi li, że dla ta kie go „lu -
dycz ne go ka to li ka”, któ ry ob rzę dy bie rze za re li gij ne war to ści, praw dzi wie re li gij -
na po sta wa jest nie do stęp na. Płyt ka, ob rzę do wa re li gij ność czło wie ka po wo du je,
że ła two w nim obu dzić god no ścio we re sen ty men ty o pod ło żu re li gij nym, po szczuć
na re li gij nych od mień ców, obu dzić wyż szość i po gar dę do in nych re li gii. „Lu dycz -
ny ka to lik” ła two tak że mie sza re li gię z po li ty ką lub biz ne sem, a więc z dzie dzi na -
mi, któ rym war to ści nie do sta je. To wszyst ko praw da. Jed no cze śnie dzię ki „lu do -
wej re li gij no ści” Ko ściół dał mi lio nom Po la ków moż li wość za spo ka ja nia po trze by
god no ści w opre sji spo łecz nej stwo rzo nej przez dyk ta tu rę ide olo gicz ną. Wie lu lu -
dzi nie ty le wie rzy ło, co „cho dzi ło do ko ścio ła”, po nie waż sta no wi ło to do syć bez -
piecz ne ob sta wa nie przy wła snych war to ściach, za pew nia ją ce mi ni mum po czu cia
wła snej god no ści. By ło to nie w smak wła dzy, lecz z uwa gi na lu dycz ną ma so wość
nie nio sło za so bą więk szych za gro żeń oso bi stych. 
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DY SY DEN CI

Dyk ta tu ra ide olo gicz na w spo sób ko niecz ny two rzy „dy sy den tów”, po dob nie jak
re li gij na ro dzi he re ty ków. W ma łych krę gach rzą dzą cej mo no par tii ła two uzgad nia -
no uspra wie dli wie nia dla ochro ny „in te re su par tii”, ro zu mia ne go ja ko in te res ja kie -
goś wpły wo we go ukła du. Ci spo śród „par tyj nych”, któ rzy na se rio bra li so bie
do ser ca le wi co we ha sła wol no ści, rów no ści i spo łecz nej spra wie dli wo ści, po ja -
kimś cza sie prze sta li uzna wać te uspra wie dli wie nia za wia ry god ne i zo sta li pierw -
szy mi dy sy den ta mi. Dy sy den ci za czę li pu blicz nie gło sić, jak rze czy wi ście dzia ła
sys tem, na czym po le ga ano mia eli ty rzą dzą cej, ja kie in te re sy i za ja ką ide olo gicz -
ną fa sa dą są za ła twia ne na gó rze. Po nie waż zna li to z au top sji, ro bi li to do brze,
a ich dzia ła nia po wo do wa ły bo le sny wzrost dy so nan sów god no ścio wych w eli cie
wła dzy i pod wa ża ły jej le gi ty mi za cję mo ral ną. Ta w re wan żu uru cha mia ła agre syw -
ne dzia ła nia sto ją ce go do jej dys po zy cji apa ra tu prze mo cy. Dla ob ser wa to rów z kra -
jów de mo kra tycz nych nie zro zu mia łe by ło, dla cze go naj wyż sze gre mia pań stwo we
i par tyj ne z ta ką uwa gą po chy la ją się nad każ dym li stem pro te sta cyj nym kil ku dzie -
się ciu in te lek tu ali stów, ak to rów i ar ty stów, dla cze go uważ nie czy ta ją wy da wa ne
po za cen zu rą dy sy denc kie książ ki i roz pra wy. Ro lę dy sy den tów moż na przy rów nać
do tych, któ rzy mó wią otwar cie: „Król jest na gi”. Gło śno wska zy wa li na to,
że spra wo wa nie wła dzy nie by ło re ali za cją le wi co wych war to ści, lecz try wial nym
uży wa niem po sia da nej wła dzy do ko rzy sta nia z nada rza ją cych się oka zji. Na zy wa -
li rze czy po imie niu i w ten spo sób od bie ra li eli cie wła dzy wia ry god ne uspra wie -
dli wie nia. „Kon fi tu ry wła dzy” za czy na ły mieć gorz ki smak – nic dziw ne go, że rzą -
dzą cy wpa da li w złość. Wła dza przy wra ca ła prze ry wa ne przez dy sy den tów pro ce -
sy uzgad nia nia uspra wie dli wień dwie ma tech ni ka mi:

• ata kiem na mo ra le dy sy den tów z uży ciem dys po zy cyj nych me diów i amu ni cji
wy pro du ko wa nej przez służ by spe cjal ne. Na gła śnia no ja kieś ich sła bo ści i błę -
dy, daw ny ser wi lizm w cza sach sta li now skiej opre sji, lan su jąc te zę, że „ko cioł
nie mo że przy ga niać garn ko wi”, a ten, kto kie dyś ukradł, nie ma pra wa wy ty -
kać kra dzie ży dru gie mu. 

• uka zy wa niem, że dy sy den ci są „dzi wacz ni” lub na wet „nie nor mal ni”. Naj lep -
szym do wo dem na to by ła ich nie zro zu mia ła pa sja, z ja ką de ma sko wa li sys -
tem, tra cąc na tym wszyst kie do tych cza so we przy wi le je i na ra ża jąc sie bie i ro -
dzi nę na przy kro ści, cza sem na utra tę zdro wia, a na wet ży cia. To ro zu mo wa -
nie tra fia ło do lu dzi za ję tych do ra bia niem na bo ku i po zwa la ło uznać „dzi wa -
ków” za pa to lo gicz ne wy jąt ki. W lo gi ce ta kie go my śle nia do brze się mie ści ło
umiesz cza nie dy sy den tów w szpi ta lach psy chia trycz nych, sto so wa ne
u wschod nie go są sia da. Naj więk szą złość bu dzi ła nie wiel ka gru pa dzia ła czy
Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków (KOR), któ rzy pierw si od waż nie wpro wa dzi li 105
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zwy czaj wy stę po wa nia pod wła snym imie niem i na zwi skiem, prze ła mu jąc tym
przy kła dem strach i udo wad nia jąc, że moż na opo wie dzieć się za oso bi ście ce -
nio ny mi war to ścia mi i da lej żyć mi mo roz draż nie nia opre syj nej wła dzy. 

Zo sta nie w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych dy sy den tem by ło wy bo rem
he ro icz nym, bo czło wie ka spo ty ka ły wte dy nie tyl ko re pre sje wła dzy, lecz na stę po -
wa ło za wie sze nie w cał ko wi tej próż ni spo łecz nej. Pierw si po paź dzier ni ko wi dy sy -
den ci by li to be nia min ko wie sys te mu, któ rzy nie znaj do wa li ła two no we go opar cia
śro do wi sko we go. W la tach sie dem dzie sią tych ży ło się lu dziom w Pol sce co raz do -
stat niej i wszy scy się ja koś z wła dzą uło ży li. Par tia rzą dzą ca li czy ła 3 mi lio ny
człon ków, któ rzy w więk szo ści za pi sy wa li się do niej dla oso bi stych ko rzy ści. Prze -
sta ła się wtrą cać w to, co czło wiek my śli, i żą dać od lu dzi po par cia swo jej ide olo -
gii otwar tym za cho wa niem. Wy star cza ło trzy ma nie się z da la od po li ty ki i przy zwa -
la nie na par tyj ny mo no pol w rzą dze niu po przez ry tu al ne uczest nic two w „czy nach
spo łecz nych”, po cho dach pierw szo ma jo wych, „wy bo rach” do Sej mu etc. My śle -
niem prze cięt ne go Po la ka rzą dzi ła „ma ła sta bi li za cja”. Nie mar twił się o to, że on
lub je go ro dzi na nie bę dą mie li na za pła ce nie czyn szu, na opła ty za prąd i gaz,
że bę dzie gło do wał – z prze cięt nych za rob ków na to wy star cza ło. By ło sier mięż nie,
lecz bez piecz nie. Nikt nie mu siał się mar twić o przy szłość dzie ci i czy star czy mu
na ich wy kształ ce nie – fa cho wiec za ra biał wię cej od in te li gen ta, wy kształ ce nie nie
by ło w ce nie, a przy tym rze czy wi ście by ło bez płat ne. Za rob ka mi nikt nie po rów -
ny wał się z Niem cem lub Fran cu zem, lecz z są sia dem z prze ciw ka i z ko le gą z pra -
cy. Je śli „kom bi no wał pry wat nie” i ro bił „fu chy” to nie po to, aby wy żyć do pierw -
sze go, lecz aby mieć na „coś eks tra” – naj pierw na au to ma tycz ną pral kę, po tem
na ko lo ro wy te le wi zor lub sta no wią ce go szczyt ma rzeń „ma łe go fia ta”. Dy sy den ci
choć by li nie licz ni i nie mie li wów czas du że go spo łecz ne go po par cia, bu rzy li we -
wnętrz ny spo kój lu dzi ukła da ją cych so bie ży cie w ra mach ma łej sta bi li za cji.
Wszyst kich dy sy den tów w Pol sce moż na by w la tach sie dem dzie sią tych po mie ścić
w nie wiel kiej sal ce. He ro icz ne ob sta wa nie przy war to ściach nie by ło lu bia ne ani
przez wła dzę, ani przez jej ci chych, lecz do brze usta wio nych ma te rial nie prze ciw -
ni ków, ani przez ogół spo łe czeń stwa, któ re pra gnę ło spo ko ju i do stat ku. W szcze -
gól no ści dy sy den ci bu dzi li nie chęć u lu dzi o pra wi co wych prze ko na niach, któ rzy
już wy god nie uło ży li so bie ży cie i nie mie li od wa gi pójść ich śla dem. Prze szka dza -
li im uzgad niać uspra wie dli wie nia, prze ry wa li ten pro ces, nie zno szą cy żad nych
wy jąt ków. Swo im przy kła dem od bie ra li wia ry god ność uspra wie dli wie niom w ro -
dza ju: „Nic się nie da zro bić”. 
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3.4. POD SU MO WA NIE

Wła dza nad dru gi mi ludź mi – ro dzi ca, na uczy cie la, po li ty ka lub me ne dże ra – uży -
ta nie wła ści wie mo że two rzyć im sy tu ację upo ko rze nia, w któ rej god ne za cho wa -
nie na ra ża na ka rę, a unik nię cie jej wy ma ga za par cia się war to ści ce nio nej oso bi -
ście. Je śli sy tu acja upo ko rze nia trwa dłu go, po wsta je opre sja god no ścio wa. By wa
wte dy tak, że nie któ rzy nie mo gą so bie po ra dzić z sy tu acją i na stę pu je „iden ty fi ka -
cja z opre so rem”, kon wer sja po le ga ją ca na przy ję ciu po glą dów opre so ra za wła sne.
Ak ta IP N-u są peł ne przy pad ków, w któ rych taj ny współ pra cow nik SB, zmu szo ny
szan ta żem do współ pra cy, bie rze na se rio uspra wie dli wie nia pod su wa ne mu przez
pro wa dzą ce go go ofi ce ra SB, ma ją ce mu tyl ko zmniej szyć upo ko rze nie i „prze cho -
dzi na dru gą stro nę”, prze ko nu jąc się do ra cji opre so ra. Na ogół jed nak lu dzie, ada -
ptu jąc się do opre sji, wcho dzą w ano mię oraz two rzą spe cy ficz ny opre syj ny etos,
co chro ni i za spo ka ja ich po trze bę god no ści. Opre sja ra dziec ka trwa ła 40 lat i wy -
two rzy ła wła sną ano mię i etos, two rzą ce cho ro bę du szy zwa ną ho mo so vie ti cus. 
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ROZ DZIAŁ IV

PO KU SY WSPÓŁ CZE SNEJ CO DZIEN NO ŚCI

Przez dzie się cio le cia ci śnie nie ano mii spo łecz nej ro sło we wnątrz sys te mu re al ne go
so cja li zmu, a rok 1989 otwo rzył praw dzi wą pusz kę Pan do ry. Do ko nu ją ca się zmia -
na sys te mo wa po sta wi ła ca łe gru py i śro do wi ska za wo do we w nie zna nych do tąd
sy tu acjach po ku sy. Ujaw ni ły się na gle moż li we do osią gnię cia i spo żyt ko wa nia nie -
spo ty ka ne do tej pory ko rzy ści: 

• Urzęd nik pań stwo wy lub sa mo rzą do wy śred nie go szcze bla z dnia na dzień stał
się dys po nen tem mi lio no wych kwot, któ re w po sta ci za mó wień i zle ceń mo że
skie ro wać do wy bra nej fir my. 

• Ban ko wiec, któ ry w so cja li zmie był nic nie zna czą cym urzęd ni kiem bu chal te -
ryj nym, za czął na gle wła dać ogrom ny mi su ma mi kre dy tów, po rę czeń i gwa -
ran cji ban ko wych. 

• Cel nik, któ ry do po wsta nia III Rzecz po spo li tej kon tro lo wał drob ny prze myt
tu ry stycz ny, na gle za czął de cy do wać o wie lo mi liar do wych za rob kach lub stra -
tach biz nes me na lub prze myt ni ka al ko ho lu, pa pie ro sów lub sa mo cho dów.

• Po wsta ły no we za wo dy – mło dzi lu dzie zo sta li ma kle ra mi, do rad ca mi w gieł -
do wych in we sty cjach, di le ra mi ban ko wy mi i me ne dże ra mi du żych przed się -
biorstw, ob ra ca jąc ogrom ny mi su ma mi pie nię dzy.

• Po li ty cy i wy żsi urzęd ni cy pań stwo wi zo ba czy li, jak ich de cy zje za mie nia ją
się w wie lo cy fro we su my na kon cie kon kret ne go czło wie ka i sta nę li na gle
przed po ku są uszczk nię cia z nich cze goś dla sie bie. 

Za czę ły po wsta wać no we ukła dy, do sto so wa ne do re aliów post so cja li stycz nej
go spo dar ki i sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej, two rzo ne przez gru py po rząd nych lu -
dzi wspól nie wy sta wio nych na no we po ku sy i po wią za nych czer pa niem uspra wie -
dli wio nych, ich zda niem, ko rzy ści. Ga ze ty peł ne są do nie sień o du żych ukła dach
two rzo nych przez re ki nów go spo dar ki i po li ty ki, my spoj rzy my na przy kła dy ma -
łych, co dzien nych ukła dów, bez któ rych te du że nie by ły by moż li we. 109
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4.1. ANO MIA AN NO 2008

PO DA RU NEK LO SU
Sto ję na przy stan ku – ja dę do pra cy. Au to bus pod jeż dża, wy sia da ją z nie go lu dzie, ktoś,
mi ja jąc mnie, od da je mi waż ny, ska so wa ny bi let. Od ru cho wo go bio rę. Au to bus ru sza,
my ślę so bie: „Mógł dać ko muś in ne mu, ale wy brał mnie, pew nie sam też go do stał”. 
Do jeż dżam do pra cy na po da ro wa nym bi le cie. Upły wa ją pierw sze go dzi ny pra cy i zbli ża

się prze rwa śnia da nio wa. Sia dam ra zem z ko le ga mi i opo wia dam, co mi się przy da rzy ło.
Po cząt ko wo nie wie dzia łem, czy do brze ro bię, przyj mu jąc ten bi let, i do tąd mam wąt pli -
wo ści. 

Przy sto le oży wie nie, je den z ko le gów mó wi:
– A co ty, bank okra dłeś? Prze cież to tyl ko bi let za 2,40 zł – zo bacz tych na gó rze, ja ką

ka sę bio rą, ta ki bi let to nic wiel kie go. 
Po czym ko lej ny ko le ga:
– Sam wiesz, jak te au to bu sy się opóź nia ją, zi mą nie do grza ne, la tem za go rą co,

a za ten tłok to w ogó le nie po win no się pła cić. Nic wiel kie go nie zro bi łeś. 
Na to trze ci ko le ga sie dzą cy przy sto le:
– MZK to du ża fir ma, my ślisz, że od czu ją Twój nie ska so wa ny bi let? Sam bym tak zro -

bił. Nie je steś je dy ny, któ ry tak ro bi.
– Nie przej muj się, więk szość tak ro bi – do da ją in ni.

RE MA NENT
W Fir mie X co ro ku prze pro wa dza się in wen ta ry za cję to wa ru. Zo sta ła do te go wy bra na
gru pa osób: pra cow ni cy z dłuż szym sta żem i do świad cze niem za wo do wym. Ma ją oni do -
stęp do wy ka zów ilo ści to wa ru, ja ki po wi nien być w ma ga zy nie (“na sta nie”). W trak cie
wy ko ny wa nia in wen ta ry za cji oka za ło się, że fir ma ma du że nad wyż ki to wa ru. Pra cow ni -
cy, któ rzy po raz ko lej ny bra li udział w po dob nej ak cji, za miast wpi sy wać nad wyż ki to wa -
ru w wy ka zy, przy własz cza li so bie część z nich. Zdzi wi ło to oso bę, któ ra po raz pierw szy
pra co wa ła przy spo rzą dza niu re ma nen tu w tej fir mie.

– Cze mu to ro bi cie, prze cież tak nie wol no – za py tał Ja cek ko le gów na prze rwie. – Mo -
gą was za to wy rzu cić z pra cy.

– Nikt się nie do wie… Te go to wa ru nie ma w wy ka zach – od rzekł Zby szek.
– Po za tym to je dy na oka zja w ro ku, że by so bie od bić mar ne za rob ki – po parł go Mi -

chał.
– Ma cie ra cję, ma ło nam pła cą… – po wie dział Ja cek.
– A gó ra nas w ogó le nie sza nu je, gdy by nie my, ca ła fir ma prze sta ła by ist nieć! – pod -

su mo wał Zby szek.
– Cięż ko pra cu je my ca ły ty dzień, a zda rza się, że i w week en dy, a oni cią gle nie chcą

nam pod nieść pen sji – do dał z obu rze niem Mi chał.
– Nam nie chcą dać pod wyż ki, a ostat nio przy ję li sy na sze fa, któ ry za ra bia dwa ra zy

wię cej niż my, a tak na praw dę nic nie ro bi – wtrą cił Zby szek.
– My pra cu je my na nich, a oni na nas nie mo gą?! – po wie dział Mi chał.110
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– Przed Świę ta mi sta ra łem się o pod wyż kę, ale szef mnie spła wił. Po wie dział, że jak
mi się nie po do ba, to na mo je miej sce jest dzie sięć in nych osób, któ rym ta pen sja bę dzie
od po wia dać – rzekł Ja cek

– Wi dzisz! Nie za le ży im na nas! – po wie dział Mi chał.
– Weź miesz so bie jed ną książ kę czy pły tę i nic wiel kie go się nie sta nie. Przy naj mniej

oszczę dzisz na pre zen tach świą tecz nych. Zresz tą fir ma za ra bia tak du że pie nią dze, że na -
wet nie od czu je tak ma łej stra ty – rzekł Zby szek.

– Wszy scy tak ro bią w fir mie, na wet wi dzia łem, jak szef zmia ny wkła da coś do swo jej
tor by – do dał Mi chał.

– Tak ma ło nam pła cą, a te raz mó wią, że by ro bić nad go dzi ny, cho ciaż na wet za to nie
chcą wię cej za pła cić – po wie dział Zby szek.

– A w week en dy pła cą nam tyl ko do dat ko wo 50%, a nie 100%, tak jak po win no być –
rzekł Mi chał. 

– Oni nie prze strze ga ją za sad, to cze mu ty ich masz prze strze gać! – do rzu cił roz go ry -
czo ny Zby szek.

– Jak nie sko rzy stasz z ta kiej szan sy te raz i nic nie weź miesz, to po tem ca ły rok nie bę -
dziesz miał oka zji – do dał Mi chał.

– W su mie ma cie ra cję – po wie dział Ja cek. – Jak nie ja, to ktoś in ny sko rzy sta. 

ODRO BI NA PRZY JEM NO ŚCI
Mo ja ko le żan ka Ania stu diu je ar chi tek tu rę w War sza wie. Aby roz po cząć stu dia, mu sia ła
wy je chać z ro dzin ne go mia sta – Ło dzi. Jej chło pak, Prze mek, pra cu je i miesz ka w Ło dzi,
dla te go spo ty ka ją się tyl ko co dru gi week end. Na uczel ni Ania spo tka ła swo je go by łe go
chło pa ka Mar ci na i po sta no wi li od świe żyć zna jo mość. Za czę li się nie zo bo wią zu ją co wi -
dy wać. Mar cin opo wia dał jej o szko le, po ka zy wał mi łe miej sca w mie ście, cho dzi li na pi -
wo. Pod czas tych spo tkań bar dzo się do sie bie zbli ży li. Ania za uwa ży ła, że kie dy się wi dzą,
Mar cin bar dzo czę sto przy po wi ta niach i po że gna niach ją do ty ka, przy tu la i ca łu je, a jej
to nie prze szka dza, a na wet to lu bi. Pod czas jed ne go ze spo tkań Mar cin za czął ją pie ścić.
Mi mo że ją ja ko męż czy zna po cią gał, to w ostat niej chwi li się wy co fa ła. Po wie dzia ła mu,
że ko cha Prze mka i za nic w świe cie by go nie zdra dzi ła. Mar cin stwier dził, że nie ma się
co spie szyć i że po cze ka ją, aż bę dzie go to wa. Chło pak o ni czym się nie do wie i niech nie
od ma wia so bie odro bi ny przy jem no ści.

Ania po sta no wi ła, że mu si o tym po dy sku to wać z przy ja ciół mi: ze mną, Ka sią i Mar tą.
Gdy nam o wszyst kim opo wie dzia ła, sta no wi ska w „przed mio to wej spra wie” oka za ły się
po dzie lo ne.

Ka sia ra dzi ła jej, że by nie szła z nim do łóż ka, bo bę dzie te go ża ło wa ła. Je śli rze czy wi -
ście ko cha Prze mka, to su mie nie nie da jej spo ko ju i wcze śniej czy póź niej sa ma mu o tym
po wie, a wte dy on jej te go nie wy ba czy. Stwier dzi ła, że nie war to na ra żać związ ku dla
odro bi ny przy jem no ści i że Mar cin czę sto zmie nia part ner ki, dla te go nie war to się z nim
za bar dzo spo ufa lać. Po za tym ni gdy nie wia do mo, czy nie za ra zi jej ja kąś in tym ną cho ro -
bą, czy nie zaj dzie z nim w cią żę. Ist nie je też ry zy ko, że gdy zna jo mi się do wie dzą o jej nie -
wier no ści, to stra cą o niej do bre zda nie. Zna jąc Mar ci na, na pew no po chwa li się ko le gom,
ja ki to z nie go ma cho, a ona zy ska opi nię ła twej.

Mar ta by ła in ne go zda nia. Mó wi ła, że szko da by by ło nie sko rzy stać z ta kiej oka zji.
Prze mek jest w Ło dzi i na pew no o ni czym się nie do wie, o ile Ania sa ma mu się nie przy - 111
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zna. Zresz tą, co w tym złe go, że dwo je lu dzi spę dzi mi ło czas i za spo koi swo je po trze by –
wy ni ka ją ce z ludz kiej na tu ry. Uwa ża ła też, że cią ża nie jest do brym ar gu men tem, gdyż
moż na się przed nią za bez pie czyć, a pre zer wa ty wa chro ni rów nież przed cho ro ba mi we -
ne rycz ny mi. Stwier dzi ła, że trze ba spró bo wać wo dy z róż nych stud ni, że by móc wie dzieć,
któ ra naj le piej sma ku je.

Ania po szła z Mar ci nem do łóż ka. Mar ta sta ła się jej naj lep szą przy ja ciół ką, a z Ka sią
prze sta ła utrzy my wać kon takt.

OKA ZYJ NA PRO MO CJA
Sy tu acja do ty czy ro dzi ny (syn i ro dzi ce) i za ku pu te le fo nu ko mór ko we go. W do mu przy
roz pa ko wy wa niu pacz ki z te le fo nem syn za uwa żył, że w środ ku znaj du ją się dwa te le fo -
ny tej sa mej mar ki.

– Oj ciec: Mu si my wró cić się do skle pu i wy ja śnić spra wę.
– Syn: Ta to, to na pew no ja kaś pro mo cja.
– Ma ma: Tak, to mo że być praw da, ty le się sły szy w te le wi zji o co raz to now szych for -

mach re kla my.
– Oj ciec: Ale sprze daw ca nic nie mó wił o pro mo cji.
– Syn: Pew nie za po mniał, ty le jest tych róż nych opcji, że wszyst kich nie wy mie nił.
– Ma ma: Prze cież sprze daw ca sam wło żył ten te le fon do pacz ki.
– Oj ciec: Ale je śli to po mył ka, to ten czło wiek mo że mieć przez to póź niej kło po ty.
– Syn: Ta to, to jest tak wiel ka i bo ga ta fir ma, że stać ją na ta kie pre zen ty. 

– Ma ma: Za sta nów my się jesz cze, nie po dej muj my po chop nej de cy zji z wra ca niem
do skle pu.

Ta roz mo wa cią gnę ła się jesz cze przez dłuż szy czas. Oj ciec chciał wy ja śnić sy tu ację, syn
z mat ką two rzy li uspra wie dli wie nia i, po pie ra jąc się wza jem nie, pró bo wa li zre du ko wać
dy so nans god no ścio wy oj ca. Apa rat po zo stał w ro dzi nie.

RA BAT
Od ro ku pra cu ję w skle pie na sta no wi sku pra cow ni ka do spraw obie gu i we ry fi ka cji do -
ku men tów – biur ko w biur ko z kie row nicz ką tej pla ców ki. Z ra cji sta no wi ska czę ściej
w prze by wa w skle pie: ko or dy nu je pra cę, spraw dza stan ka sy, kie ru je pra cow ni ka mi. Któ -
re goś ra zu po przyj ściu do pra cy usły sza łem od niej o pro ce de rze upra wia nym przez
sprze daw ców. Pod czas wie czor ne go spraw dza nia sta nu ka sy zna la zła w jej oko li cy kil ka
pa ra go nów fi skal nych, nie wy da nych klien tom. Po ich spraw dze niu z do ku men ta mi wy -
sta wio ny mi w pro gra mie oka za ło się, że na wszyst kich zo stał udzie lo ny ra bat. Ten ra ba to -
wy da je my je dy nie klien tom ma ją cym kar tę sta łe go klien ta oraz in dy wi du al ny nu mer. Ła -
two moż na się skon tak to wać z każ dą oso bą po sia da ją cą kar tę, ma my bo wiem za pi sa ne
jej da ne kon tak to we, więc bez tru du uzy ska ła in for ma cję, że klien ci ci nie ro bi li za ku pów
w na szym skle pie. Sprze daw cy zaś przy zna li się, że przy ję li peł ne kwo ty od osób ku pu ją -
cych, a póź niej na bi ja li to wa ry na kar ty sta łych klien tów, udzie la jąc 10% ra ba tu. Róż ni ca
wę dro wa ła do kie sze ni sprze daw cy, któ re mu uda ło się nie wy dać klien to wi pa ra go nu.
Resz ta zmia ny przy zwa la ła na ta kie po stę po wa nie, w za mian za przy zwo le nie zro bie nia
iden tycz ne go „nu me ru”. Wszy scy pra cow ni cy mie li mię dzy so bą uzgod nio ne wia ry god ne112
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uspra wie dli wie nia i zgod nie uwa ża li, że ich po czy na nia nie są na gan ne. Pod czas roz mo -
wy z pra cow ni ka mi usły sze li śmy sze reg uspra wie dli wień. Głów ne brzmia ły:

• Prze cież nikt na tym nie stra cił – ani klient, ani pra co daw ca,
• Fir ma i tak za ro bi ła,
• To się rzad ko zda rza, je dy nie gdy jest wy jąt ko wa sy tu acja i po trze bu je my pie nię dzy
– prze cież wie cie, że ma ło za ra bia my i nie star cza nam na ży cie.

SPRAW DZA NIE CEN TRA LI
Opis re la cjo no wa nej prze ze mnie sy tu acji uzgad nia nia uspra wie dli wień roz gry wa się
pod czas in sta lo wa nia we wnętrz nej cen tra li te le fo nicz nej, w jed nym z du żych i zna nych
ho te li, przez pra cow ni ków pew nej fir my te le in for ma tycz nej. Uzgad nia nie uspra wie dli -
wień do ty czy wy ko ny wa nia pry wat nych, dar mo wych roz mów te le fo nicz nych w cza sie
pra cy. Wal dek to naj star szy, a to Ja rek naj młod szy sta żem pra cow nik. Jest jesz cze An drzej.

Wal dek: – Cen tra la jest już pod łą czo na i za pro gra mo wa na, mo że my wresz cie tro chę od -
po cząć i za cząć ją te sto wać. Po dzwo ni my tro chę, pa no wie, za nim szef zo rien tu je się,
że szyb ko so bie z tym po ra dzi li śmy, i znaj dzie nam ja kieś no we za ję cie.

– Skoń czy ły się już cza sy – po wie dział Ja rek (my śląc, że ko le dzy go pod pusz cza ją i żar -
tu ją so bie z nie go, po nie waż jest naj młod szym sta żem pra cow ni kiem), kie dy spraw dza
się po praw ność dzia ła nia cen tra li dzwo nie niem. Te raz wy star czy uru cho mić tyl ko od po -
wied ni pro gram i w cią gu kil ku mi nut wszyst ko wia do mo. Prze cież jak po ja wi się szef i nas
zo ba czy, to bę dzie my mieć pro ble my, ta kie dzia ła nie jest nie le gal ne i mo że my za to zo -
stać na wet zwol nie ni dys cy pli nar nie. A tak w ogó le, to chy ba wie cie, że wszyst kie roz mo -
wy są re je stro wa ne i mo gą spraw dzić, o któ rej, jak dłu go i z ja kie go nu me ru by ła roz mo -
wa, więc je że li ja kiś gość ho te lo wy za cznie się kłó cić, że wca le nie dzwo nił, a ka żą mu za -
pła cić du ży ra chu nek, to pra cow ni cy ho te lu mo gą sko ja rzyć fakt, że w tym cza sie my pra -
co wa li śmy przy cen tra li.

An drzej: – Ja rek, od ra zu wi dać, że je steś mło dy i wie le mu sisz się jesz cze na uczyć.
Po pierw sze, nie trze ba wie rzyć we wszyst ko, co mó wi szef. Po dru gie, nie na le ży ufać pro -
gra mom, bo one są za wod ne, a sta re, spraw dzo ne spo so by są naj lep sze.

Wal dek: – Słu chaj An drze ja i ucz się, Ja rek.

An drzej: – Prze cież my nie bę dzie my dzwo nić na ja kieś au dio te le nu me ry za trzy zło te sie -
dem dzie siąt gro szy za mi nu tę. To bę dzie krót ka roz mo wa, z ro dzi ną i zna jo my mi. W dzi -
siej szych cza sach pew nie masz ko goś z ro dzi ny al bo ja kichś zna jo mych za gra ni cą
i chciał byś się do wie dzieć, co u nich sły chać. Z do mu pew nie nie dzwo nisz, bo dro go,
a my za ra bia my tu taj mar ne gor sze, i ko go na to stać. Te raz mu si my prze te sto wać no wą
cen tra lę, roz ma wia jąc przy tym z ro dzi ną, to chy ba nic złe go! 

Wal dek: – Chy ba nie my śla łeś, że bę dzie my dzwo nić, wy ko rzy stu jąc ja kiś nu mer ho te lo -
wy. My nie je ste śmy zło dzie ja mi, aby okra dać i na cią gać po stron nych lu dzi. Prze cież w ho -
te lu są dwie bud ki te le fo nicz ne i prze pro wa dzi my kil ka roz mów na ra chu nek na szej kon -
ku ren cyj nej fir my te le ko mu ni ka cyj nej. Nikt na tym nie stra ci, a my wy ko na my swo je obo - 113
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wiąz ki i spraw dzi my cen tra lę. Przy oka zji do wie my się, co sły chać u na szych zna jo mych,
a tak że da my ma ły pstry czek w nos tej nie uczci wej, mo no po li stycz nej fir mie te le ko mu ni -
ka cyj nej, dzwo niąc na jej koszt. Prze cież wiesz, ja kie du że oni ma ją ra chun ki, nor mal nie
wy zy sku ją bied nych lu dzi. Te raz ma my szan sę tro chę się im od gryźć.

Ja rek: – Oni chy ba mo gą spraw dzić i dojść do te go, że ktoś wła mał się do ich bud ki te le -
fo nicz nej i dzwo ni so bie za dar mo?

An drzej: – Pew nie, że tak, ale nikt nie bę dzie w sta nie nam udo wod nić, że to my. Te raz
w In ter ne cie jest peł no spo so bów i po rad, jak dzwo nić za dar mo. By le dzie ciak mo że sam
prze pro gra mo wać bud kę te le fo nicz ną i wca le nie mu si mieć do stę pu do cen tra li. Nie za -
po mi naj też, że pra cow ni cy tej kon ku ren cyj nej fir my, jak tyl ko ma ją moż li wość dzwo nie -
nia za dar mo z na szych bu dek te le fo nicz nych, to ro bią to. Ta kie to już na sze nie pi sa ne pra -
wo i nikt na tym nie tra ci, bo w grun cie rze czy bi lans wy cho dzi na ze ro. Raz oni nas, raz
my ich. 

Wal dek: – Ta kie jest ży cie, mło dy, i wi dzę, że jesz cze wie le bę dzie my mu sie li cię na uczyć.
Ży cia nie na uczą cię w żad nej szko le.

ZGU BIO NY BANK NOT
Sklep spo żyw czy ze sto iskiem z al ko ho lem. W ko lej ce stał pod pi ty męż czy zna, za nim
dwie na sto lat ki. Męż czy zna pró bo wał uło żyć i po li czyć pie nią dze, któ re wy jął z kie sze ni.
Po chwi li bank not dwu dzie sto zło to wy spadł na pod ło gę, cze go on nie za uwa żył. Dziew -
czy ny wy mie ni ły wy mow ne spoj rze nia. Sta ły chwil kę, zer ka jąc na sie bie. Jed na z nich
uśmiech nę ła się nie znacz nie, dru ga prze czą co po krę ci ła gło wą. Jed nak po krót kim cza sie
i ona za czę ła uśmie chać się pod no sem. Pierw sza z dziew cząt ro zej rza ła się dys kret nie,
po czym de li kat nym ru chem przy dep nę ła no gą bank not. Te raz chi cho ta ły obie. Dru ga
na sto lat ka upu ści ła na zie mię pęk klu czy i gdy się po nie schy li ła, wy cią gnę ła pie nią dze
spod bu ta ko le żan ki. W tym sa mym mo men cie męż czy zna za mó wił u sprze daw czy ni bu -
tel kę wód ki i usi ło wał za nią za pła cić. Nie ste ty, za bra kło mu pie nię dzy. Szu kał chwi lę
w kie sze ni, po czym zre zy gno wał z za ku pu i wy szedł ze skle pu. Swo je spra wun ki zro bi ły
też dziew czy ny. Kil ka mi nut póź niej sie dzia ły na ław ce i roz ba wio ne roz ma wia ły o tym,
co się wy da rzy ło:

– Okrop ne je ste śmy! Ukra dły śmy ka sę te mu pi ja ko wi!
– Jak to „ukra dły śmy”? Prze cież ją zgu bił, nie?
– Ni by tak, ale mo gły śmy mu od dać.
– Po co? Prze cież i tak ku pił by za nią wód kę, sa ma wi dzia łaś. Al ko hol szko dzi, nie sły -

sza łaś?
– No, do bra, ale my za to ku pi ły śmy pa pie ro sy, też są szko dli we.
– Na pew no nie tak jak al ko hol! Nie wy głu piaj się, tak na praw dę, zro bi ły śmy te mu fa -

ce to wi przy słu gę. Zdrow szy bę dzie!
– W su mie masz ra cję. Pew nie po pi ja ku wra ca do do mu i bi je żo nę i dzie cia ki. Mo że

przy naj mniej dziś w no cy nor mal nie się wy śpią. No, i my ma my za co za pa lić…
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BU TEL KA
Sy tu acja ta zda rzy ła się w cza sie mo jej pra cy w du żej re stau ra cji. Go ście, któ rzy przy szli,
są pra cow ni ka mi fir my, któ ra za mó wi ła u nas przy ję cie. Sze fo wa przed się bior stwa usta li -
ła z mo im me ne dże rem bo ga tą li stę pro duk tów, któ re mo gą spo ży wać jej pra cow ni cy
z na sze go me nu, oraz wy so ki li mit pie nięż ny. Ob słu ga zo sta ła po in for mo wa na o usta le -
niach do ty czą cych dzi siej sze go wie czo ru.

Mo ja pra ca po le ga na wy da wa niu wszel kie go ro dza ju na po jów, któ re po ja wi ły się
w kar cie klien tów. W po ło wie spek ta klu po de szła do mnie jed na z kel ne rek, mach nę ła rę -
ką i szep tem za py ta ła: – Mo żesz po dejść?

– Co jest? – od par łem. Za uwa ży łem, jak dziew czy na za czy na się roz glą dać, a jej za cho -
wa nie zmie ni ło się.

– Słu chaj, po trze bu ję jed ną bu tel kę te go al ko ho lu dla sie bie.
– Do bra, ale jak za mie rzasz to zro bić? – za py ta łem z cie ka wo ścią.
– To pro ste, do pi szę ca łą bu tel kę do ra chun ku klien ta i po pra cy ją we zmę.
Styl i spo sób wy po wie dzi dziew czy ny utwier dził mnie w prze ko na niu, że oso ba ta nie

prze ży wa dy so nan su god no ścio we go, in for mu jąc mnie o za mie rzo nej kra dzie ży. Pod ją -
łem dal szy dia log.

– Ale jak to? Czy to nie jest przy pad kiem kra dzież?
– Nas też okra da ją. Pro si my o pod wyż kę, wy pła tę w ter mi nie, a me ne dżer nas zby wa,

cią gle krę ci i kom bi nu je, jak tu naj wię cej odło żyć, a prze cież bez nas to miej sce by nie
funk cjo no wa ło. Po za tym, to nie wła ści cie la okra da my, tyl ko fir mę gosz czo ną.

– A tak moż na?
– Ha, ha, już dłu go tu pra cu ję i na uczy łam się, że przy ta kich im pre zach każ dy po ja -

kiejś czę ści ma coś dla sie bie. Każ dy tu taj tak ro bi – w jej twa rzy wi dać by ło ulgę, gdy
to mó wi ła, a ja mil czą co ak cep to wa łem. 

Pod czas dłuż szej ob ser wa cji mo ich ko le gów za uwa ży łem, iż wie lu z nich ma ta kie sa me
lub po dob ne uspra wie dli wie nia i po stę pu je w spo sób, ja ki przed sta wi łem po wy żej.
To by ły zwy kłe oka zje, a nie kra dzie że, bo mie li na nie wspól nie uzgod nio ne i ak cep to wa -
ne uspra wie dli wie nia – ob ser wo wa łem oto ano mię pra cow ni czą.

ZA SŁU GU JĘ NA TRO CHĘ SZCZĘ ŚCIA
Dwie przy ja ciół ki spo ty ka ją się przy ka wie.

– Hej, co tam u cie bie?
– A nic cie ka we go, mąż mnie chy ba na dal zdra dza. Ale wiesz co, mój są siad za pro po -

no wał mi spo tka nie, nie wiem, czy się na nie zgo dzić. 
– A masz chęć?
– Mam, i to du żą.
– A twój mąż, co te raz ro bi?
– Pew no po szedł do tej swo jej przy ja ciół ki, my śląc, że je stem głu pia i ni cze go się nie

do my ślam.
– No, wi dzisz, on cię zdra dza, więc ty też mo żesz.
– No, nie wiem. 
– Prze stań, nie czuj się win na, prze cież on ro bi to sa mo.
– Ni by tak, ale to tro chę nie uczci we, tak kła mać mę żo wi. 115
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– Mo że nie uczci wie, ale czy on my śli o uczci wo ści, gdy cię zdra dza? A po za tym nie
mu sisz od ra zu kła mać. On ma do cie bie za ufa nie, po pro stu nic o tym nie wspo mi naj i tak
cię o to nie spy ta. Na le ży ci się coś od ży cia.

– Wiesz, chy ba masz ra cję, zro bię tak, jak mó wisz. Ja też za słu gu ję na tro chę szczę ścia.
– No wi dzisz, ja bym też tak zro bi ła, mo że wy nik nie z te go coś do bre go. 

MA ŁA ŚCIE MA
Scen ka roz gry wa się w re dak cji ga ze ty. Bio rą w niej udział Mag da, Pa weł, Ku ba – tro je
dzien ni ka rzy pra cu ją cych w re dak cji.

Pa weł: – Wie cie, że jest już 22.00?! Od da je my za chwi lę skład do dru kar ni.
Ku ba: – Co? Jesz cze nie skoń czy łem czo łów ki z in ter wen cją.
Mag da: – Ile ci zo sta ło?
Ku ba: – Mam tyl ko bab kę, tę lo ka tor kę, któ ra dzwo ni ła w spra wie za le wa ne go da chu…
Pa weł: – A urzęd ni cy?
Ku ba: – Rzecz nik urzę du mia sta miał mi od pi sać na e-m aila już dwa dni te mu.
Pa weł: – To trze ba by ło ude rzyć do ad mi ni stra cji.
Ku ba: – Nie chcą nic mó wić. Wszyst ko idzie tyl ko przez rzecz ni ka.
Pa weł: – To na pisz, że nikt nie chciał z na mi roz ma wiać.
Ku ba: – Tak, już, na pew no tak na pi szę…Przy znam się do po raż ki dzien ni kar skiej. W ta -

kiej bła hej spra wie…za le wa ny dach, i brak in for ma cji. Bo że, na czel ny mnie za bi je! Nie
wiem, nie mo gę zła pać tem pa. Wszyst ko od da ję spóź nio ne. 

Mag da: – Ma ją te raz po le cieć po pen sji za każ de spóź nie nie.
Ku ba: – Wiem!
Pa weł: – A ja kiś al ter na tyw ny te mat?
Ku ba: – Nic nie mam. Bo że, jak ja nie cier pię tak pra co wać. Mu si być roz wią za ny pro -

blem – bez żad nych tłu ma czeń, że nie udzie li li in for ma cji. To kor po ra cyj ny wy zysk.
Pa weł: – Nie wiesz, co się ro bi w ta kich sy tu acjach? Wy myśl ja kie goś urzę da sa. Do te -

go dwóch fik cyj nych „lu dzi z osie dla”, któ rzy wie dzą, że u tej ba by się le je z da chu. Opisz,
ja cy są obu rze ni. Weź, na pisz, że ja kaś Kry sty na Gniaz dow ska czy Gorz kow ska, peł nią ca
obo wiąz ki ja kiejś in spek tor ki, obie ca ła, że zaj mą się spra wą, i masz pu en tę do ar ty ku łu.

Ku ba: – Wła ści wie tak. Jak by co, to nikt te go nie spraw dzi, czy z kimś roz ma wia łem,
czy nie.

Pa weł: – A po za tym, prze cież ni ko mu do do wo du oso bi ste go nie za glą dasz. Po wiesz,
że urzęd nicz ka, z któ rą roz ma wia łeś, po da ła ci ta kie, a nie in ne imię i na zwi sko.

Mag da: – Pół ro ku już za iwa niasz te ar ty ku li ki. Nie mo żesz do pu ścić do te go, że te raz
pod pad niesz i nie pój dziesz do przo du.

Ku ba: – Mo że ja się po pro stu do te go nie na da ję.
Mag da: – Ale prze stań. Cóż to ta kie go. Co? Po ma gasz lu dziom, tak? Te mat ma być opi -

sa ny. Ma ła ście ma ni ko mu nie za szko dzi.
Pa weł: – No, co ty? Jesz cze się za sta na wiasz? Pisz to i spa da my do do mu.
Ku ba: – Wła ści wie to ma cie ra cję. Szcze rze mó wiąc, to sam po my śla łem o tym wcze -

śniej.
Mag da: – Ale bra ko wa ło ci na szej opi nii, tak? (śmiech).
Ku ba: – Coś w tym ro dza ju.116116
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MI ŁY SZEF
Mło da stu dent ka od ja kie goś cza su pra cu je w jed nym ze skle pów na le żą cym do du żej
sie ci. Za le ży jej na sta łej umo wie o pra cę. Roz ma wia ła o tym kil ka ra zy z sze fem, a ten zna -
ny wśród per so ne lu ko bie ciarz w spo sób nie dwu znacz ny za su ge ro wał jej, że ta ka umo -
wa bę dzie się wią za ła z za cie śnie niem ich kon tak tów. Za pro sił ją na wspól ną ko la cję, po -
zwo lił so bie na po ufa łe ge sty. Dał jej rów nież do zro zu mie nia, że jak bę dzie dla nie go mi -
ła, to nie tyl ko umo wa o pra cę bę dzie moż li wa, ale rów nież moż li wość awan su w fir mie.
Dziew czy na za sko czo na i prze stra szo na roz mo wą z sze fem zwró ci ła się o ra dę do naj lep -
szej ko le żan ki, z któ rą pra co wa ła. Usły sza ła:

– Słu chaj, on tak z każ dą, ale w za sa dzie nie jest groź ny, to mi ły fa cet, ale żo na go zo -
sta wi ła, jest sa mot ny, po trze bu je ko goś w ży ciu. Lu bi spo ty kać się z dziew czy na mi z pra -
cy, nie jest na chal ny, po tra fi się od wdzię czyć. Zro bisz jak ze chcesz, ale je że li za le ży ci
na tej pra cy, to umów się z nim po now nie.

Zo rien to wa ła się, że dziew czy ny z pra cy wszyst ko wie dzą – po wie dzia ły jej, gdy się ich ra -
dzi ła:

– Wiesz, spo tkasz się z nim kil ka ra zy i do sta niesz to, co chcesz. Po tem zde cy du jesz,
co da lej, gdy bę dziesz mia ła umo wę i mo że pre mia ci wpad nie.

– Po trak tuj to ja ko in we sty cję, je steś wol na, on przy stoj ny, mi ły, nie ja kiś ob le śny sta -
ruch, ma kon tak ty i na pew no szyb ko za ła twi ci awans.

– Wiesz, on nie da je odejść swo im dziew czy nom z ni czym, jest na praw dę w po rząd -
ku, na pew no za dba o to, że byś wy ro bi ła so bie kon tak ty, pa mię tasz Baś kę, ona też się ba -
ła, a te raz jest kie row nicz ką fi lii.

– Wiesz, ty ta ka tro chę dzi ka je steś, ży cia jesz cze nie znasz. My ślisz, że w praw dzi wym
ży ciu nie mu sisz cze goś dać za coś, nie myśl so bie, że wszyst ko za dar mo się do sta je.

– Nie martw się, my to ro zu mie my, prze cież nie masz pie nię dzy, za le ży ci na pra cy,
a ja kąś ta ką dzi ką uda jesz. Nie wy głu piaj się dziew czy no, tyl ko weź się w garść i do ro śnij.

Roz ma wia ła tak że z przy ja ciół ką:
– Po słu chaj, jak tra fia ci się oka zja, to z niej ko rzy staj, na wet jak on ci się nie po do ba.

Prze cież okrop ny nie jest, za wsze jest to ja kaś szan sa. Co, zno wu bę dziesz pra co wać
za psie pie nią dze, al bo je po ży czać, do pó ki nie znaj dziesz in nej pra cy? Nie prze sa dzaj, tra -
fia ci się, dziew czy no, szan sa, to ją bierz!

Nie prze ko na na jesz cze stu dent ka roz ma wia ła na ten te mat ze star szą sio strą:
– Oj, ty za wsze do pa tru jesz się cze goś po dej rza ne go, po pro stu mu się po do basz, mo -

że on chce się z to bą nor mal nie umó wić, a ty jak zwy kle ta ka nie do ty kal ska. Wiesz,
ja znam pew ną dziew czy nę i ona też tak spo ty ka ła się z sze fem, on miał żo nę i dzie ci, ale
to był faj ny fa cet, awans jej za ła twił i pod wyż kę – do dzi siaj się przy jaź nią.

Dziew czy na umó wi ła się z sze fem na na stęp ne spo tka nie.

BEN ZY NA PO ZA LICZ NI KIEM
Krzysz tof jest pra cow ni kiem sta cji ben zy no wej od pię ciu lat. Wy peł nia wzo ro wo swo je
obo wiąz ki, cza sa mi na wet zo sta je po go dzi nach. Ko le dzy z fir my wpa dli na to, jak wy do -
by wać pa li wo z pod ziem nych zbior ni ków po za licz ni kiem i sprze da wać je zna jo mym lub
brać dla sie bie. Krzysz tof, gdy do wie dział się o pla nie ko le gów, bar dzo się obu rzył. To by - 117117
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ło by w ogó le nie w je go sty lu. Przez ty le lat wzo ro wy pra cow nik sta cji, a te raz ma za cząć
okra dać swo je go sze fa? Po my ślał: to nie mo ral ne, to nie dla mnie…

Na dru gi dzień od by ła się w fir mie roz mo wa ko le gów z Krzysz to fem. Po niej za czął
my śleć, że mo że do brze by ło by za ro bić do dat ko we pie nią dze. Przy po mnia ło mu się,
że w ban ku ma kre dyt do spła ce nia i dzię ki te mu mógł by część za dłu że nia ure gu lo wać.
Po sta no wił ten pro blem omó wić z żo ną. Po pra cy przed sta wił jej, w ja kiej trud nej sy tu acji
zo stał po sta wio ny przez ca ły ze spół:

– Po słu chaj, mam po waż ny pro blem w pra cy.
– No, słu cham, co się sta ło?
– Chło pa ki wy my śli li pe wien plan, by za ra biać do dat ko we pie nią dze na sta cji.
Za nie po ko jo na żo na:
– Ja ki plan? Co ty masz w ogó le na my śli?
– Oni chcą wy pom po wy wać pa li wo z pod ziem nych zbior ni ków i sprze da wać je.
– Aha, już ro zu miem, i py tasz mnie o zda nie…Ja uwa żam, że to był by do bry po mysł

na za ro bie nie pie nię dzy. Prze cież ten ca ły wasz wła ści ciel jest tak bo ga ty, że nie zbied nie -
je. I na pod wyż kę ty le cze kasz i ci sza. A tak, to cho ciaż tro chę pie nię dzy za nie siesz do te -
go ban ku. Idź ju tro do pra cy i po wiedz chło pa kom, że wcho dzisz z ni mi w układ.

– No fakt, nie mam wyj ścia. Jak bym im od mó wił, to już w ogó le nie był bym ko le gą, a i już
bez te go za mną nie prze pa da ją. Nie mo gę się wy ła mać. A i tak zresz tą te raz są ta kie cza -
sy, że każ dy kom bi nu je, to dla cze go mam nie kom bi no wać i ja?! 

WA GA RY
(uspra wie dli wia je każ de głup stwo uzgod nio ne spo łecz nie)

Na ko ry ta rzu uczel ni roz ma wia ją przy ja ciół ki: 
– No, i zno wu czte ry go dzi ny fa kul te tów…
– Aha… zwa rio wać moż na, sie dząc tu…
– Ej…nie prze sa dzaj cie, nie jest tak źle…da się wy trzy mać.
– Chy ba żar tu jesz?! I sa ma nie wie rzysz w to, co mó wisz?! Chodź cie, pod ło ży my kart -

ki z na zwi ska mi i pój dzie my gdzieś, za miast tu sie dzieć.
– To jest myśl! I tak nikt nie za uwa ży, że nas nie ma. A obec ność na za ję ciach bę dzie

od no to wa na. 
– Ale dziew czy ny…tak nie moż na.
– Jak to „nie”? In ni mo gą, to my też.
– Do kład nie tak. Pod kła da my kart ki, jak in ni, i zmy wa my się. Pisz, kładź, za nim pro fe sor

wró ci, i idzie my!
– Hmm…
– Nie „hmm”, tyl ko chodź!
– No, do bra. Jak in ni tak ro bią, to cze mu ja nie mo gę… Ra cja dziew czy ny, idzie my!
– No, i o to cho dzi! Świet nie!
– Zo ba czy cie, że nam to wyj dzie na plus.
– No tak… Już dość się tu wy sie dzia ły śmy. Na le ży się nam!
– Wie cie co? Po prze my śle niu do cho dzę do wnio sku, że to, cze go mia ły śmy się na -

uczyć, już umie my, a sie dze nie tu by ło by tyl ko stra tą cza su.
– Otóż to, mo ja dro ga! Idzie my!118118

Rozdział IV



PO ŻY CZYĆ PRZY JA CIE LO WI TO UTRA CIĆ PRZY JA CIE LA.
By łem tyl ko świad kiem i bier nym ob ser wa to rem wy da rze nia, lecz tak że do tknę ło to mnie
oso bi ście, a je go skut ki od czu łem bez po śred nio. Sie dem mie się cy te mu przy szedł
do mnie ko le ga z są siedz twa i po pro sił mnie o po ży cze nie fil mów na pły tach DVD. Obie -
cał je od dać za pięć dni. Mi ja ły mie sią ce, a ja nie mal co dzien nie na klat ce scho do wej wy -
słu chi wa łem kłamstw i bez sen sow nych tłu ma czeń (ty pu: nie obej rza łem jesz cze fil mów;
DVD mi się ze psu ło). W koń cu sam za czą łem do po mi nać się o zwrot bar dzo waż nych dla
mnie płyt. Po sied miu mie sią cach stra ci łem na dzie ję, że co kol wiek zdo łam wskó rać w tej
spra wie. Wie dzia łem rów nież, że są siad ma du żo cza su i że za le ża ło mu na jak naj szyb -
szym obej rze niu fil mów, więc od da nie ich w ter mi nie nie by ło by dla nie go pro ble mem.
Po sta no wi łem po pro sić o po moc w od zy ska niu płyt star sze go bra ta, któ ry jest oso bą bar -
dziej sta now czą ode mnie. Jed nak po na gle nie go przez bra ta mia ło nie spo dzie wa ny sku -
tek i nie skoń czy ło się zwró ce niem płyt. Ko le ga -s ąsiad ob ra ził się na mnie i prze stał się
do mnie od zy wać. O pły tach nie mo gło już być mo wy. 

Spo tka łem się z je go sio strą – a mo ją wie lo let nią przy ja ciół ką. Opo wie dzia ła mi roz -
mo wę, ja ką od by ła z bra tem. Oka za ło się, że nie od da mi płyt, po nie waż nie po tra fię być
dys kret ny (co sta ło się je go głów nym uspra wie dli wie niem). Po sta no wił więc ze mną nie
roz ma wiać. Obej rzał już daw no fil my, któ re na stęp nie po ży czył ko muś da lej, i pły ty prze -
pa dły. Ko le ga po wie dział sio strze, że ja też kie dyś po ży czy łem so bie je go film bez je go
wie dzy – fak tycz nie uczy ni łem to za zgo dą je go ro dzi ców, po nie waż je go nie by ło w tym
cza sie w do mu. Film od da łem, lecz on wy wnio sko wał so bie z te go, że mo że ro bić z po -
ży czo ny mi ode mnie fil ma mi to, na co bę dzie miał ocho tę. Fil mów nie od zy ska łem
do dziś.

Pod su mo wu jąc: mój są siad uspra wie dli wiał się, uzgad nia jąc te uspra wie dli wie nia w ro -
dzi nie i z in ny mi ko le ga mi. Był głę bo ko prze ko na ny, że to ja dwu krot nie by łem wo bec
nie go nie w po rząd ku: po ży cza jąc je go film bez je go wie dzy i „na pusz cza jąc” na nie go
bra ta. 

SAM PLING
Czte ry dziew czy ny – Ka sia, Ania, Ewa i Agniesz ka – pra co wa ły na te re nie War sza wy przy
te sto wa niu (“sam plin gu”) pró bek ko sme ty ków zna nej fir my, któ ra wy pu ści ła no wą li nię
dla mło dych dziew cząt. Za da niem ich by ło za trzy my wa nie przy pad ko wo spo tka nych
mło dych dziew czyn i opo wia da nie im o ko sme ty kach tej fir my oraz ich dzia ła niu. Na ko -
niec mia ły im wrę czać prób ki. Jed nak mło de dziew czy ny za trzy my wa ne przez na sze bo -
ha ter ki wca le nie chcia ły słu chać te go, co ma ją im do po wie dze nia „kon sul tant ki”, tyl ko
bra ły prób ki i jak naj szyb ciej się od da la ły. 

Ka sia: – Wku rza mnie to! One w ogó le nas nie słu cha ją! Pro du ku je my się jak te kre tyn ki,
a one tyl ko bio rą prób ki i ani dzię ku ję, ani nic!! Al bo w ogó le nas ole wa ją, prze cho dząc
obok, i na wet nie pa trzą, cze go chce my!

Ewa: – Ka sia, nie de ner wuj się. Prze cież ma ją do te go pra wo. A ty za wsze bie rzesz ulot ki
od lu dzi roz da ją cych je na mie ście? 119119
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Ka sia (zde ner wo wa na): – Nie, ale mam już te go dość! – I za czę ła krzy czeć, ma cha jąc rę ka -
mi. 

Agniesz ka: – Wca le ci się nie dzi wię, Kaś ka. Mnie też to wku rza – za my śli ła się na chwi lę,
po czym do da ła. – Wie cie co? Weź my so bie te prób ki, po dziel my się ni mi i chodź my
do do mu. Prze cież nikt nas nie spraw dza, a to wa ru ma my ty le, że ca łą War sza wę mo gły -
by śmy ob da ro wać i jesz cze by nam zo sta ło. Ju tro mo że dziew czy ny bę dą mil sze i bę dą
chęt niej bra ły od nas prób ki.

Su per vi sor ka tej gru py, Ania, któ ra by ła od po wie dzial na za to war i za utrzy ma nie po rząd -
ku w pra cy, do tąd sta ła obok i przy słu chi wa ła się roz mo wie. Na wy po wiedź Agniesz ki za -
re ago wa ła obu rze niem:

– Aga, jak mo żesz! Prze cież to oszu stwo. Nie mo że my tak zro bić. Te prób ki nie są dla
nas, tyl ko dla in nych dziew czyn. Nie mo że my się tak po pro stu ni mi po dzie lić i wró cić!

Jed nak po chwi li opa no wa ła się i kon ty nu owa ła spo koj nym już gło sem:
– Po za tym ma my jesz cze go dzi nę pra cy, a w tym cza sie mo że przyjść du żo dziew -

czyn, któ re na pew no po słu cha ją was i we zmą prób ki. O tak, idzie jed na. Ewa, idź do niej
i zo ba czysz, że bę dzie do brze.

Ewa po de szła do dziew czy ny i przed sta wi ła się zgod nie z za le ce niem skryp tu, we dług
któ re go dziew czy ny prze pro wa dza ły roz mo wy.

Dziew czy na: – Od wal się ode mnie! Nic od cie bie nie chcę! Ja kieś ba dzie wie bę dziesz mi
tu wci skać! Od wal się, bo pój dę po po li cję! – rzu ca ła obe lga mi w zde ner wo wa ną Ewę. –
Fa jan sia ra! – rzu ci ła na od chod ne i od da li ła się w stro nę śmie ją cych się ko le ża nek, oglą -
da ją cych ca łą sce nę z od le gło ści. 

Ewa, roz złosz czo na do ostat nich gra nic, wy bu chła pła czem i przez łzy mó wi ła do ko -
le ża nek: – One nas w ogó le nie sza nu ją. Uwa ża ją, że je śli pra cu je my w ten spo sób, to nie
mo że my zna leźć nic in ne go i je ste śmy do ni cze go! Ja tak nie chcę, czu ję się strasz nie, kie -
dy tak pa trzą na mnie z po li to wa niem! One nas w ogó le nie sza nu ją...

Kaś ka: – Mó wi łam! Te raz Ew ka nam tu ry czy! Chodź my do do mu, tak jak mó wi ła Aga, i daj -
my so bie spo kój. To nie ma sen su, tu są sa me roz piesz czo ne ma ło la ty i nie bę dę so bie
na nie ję zy ka strzę pić.

Ania, zdez o rien to wa na sy tu acją i zła na dziew czy ny, za czę ła cho dzić w tę i z po wro tem: –
Ale co bę dzie, je śli przyj dzie ktoś z fir my na kon tro lę i zo ba czy, że nas nie ma? Prze cież bę -
dzie my mia ły przez to kło po ty. Wszyst kie stra ci my pra cę, a prze cież 400 zł pie cho tą nie
cho dzi ...

– Ni by tak – po wie dzia ła Ka sia – ale na praw dę jest mi zim no i je stem wku rzo na tym
wszyst kim. Mo ja ko le żan ka, któ ra jest w in nej gru pie, też mi mó wi ła, że one po dzie li ły so -
bie te prób ki i nic im się do tej po ry nie sta ło.

– Do bra, to co pi sze my w ra por cie?120120
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W tej chwi li za czął pa dać deszcz. Dziew czy ny szyb ko zwi nę ły rze czy i pod bie gły pod da -
szek. 

– Ra port? Za czął pa dać deszcz, nie mia ły śmy pa ra so lek i po je cha ły śmy do do mu.
Prób ki roz da ły śmy wcze śniej. No, i ko niec, wy star czy.

– Do bra – po wie dzia ła zre zy gno wa na Ania. – Któ ra ile chce tych pró bek?

AMNE STIA
Pew na oso ba z mo je go oto cze nia zna la zła się w sy tu acji ma łej po ku sy. Nie by ła to mo że
ja kaś wiel ka ła pów ka, tyl ko cze ko lad ki i ka wa, ale li czy się sam fakt na ru sze nia war to ści dla
oso bi stej ko rzy ści. Ta ko bie ta pra cu je w pew nej war szaw skiej szko le ja ko na uczy ciel ka.
Przy ję ła drob ny upo mi nek od ro dzi ca ucznia, w za mian za prze pusz cze nie go do ko lej nej
kla sy. Po cząt ko wo nie chcia ła się dać sku sić usil nie pro szą cej mat ce ucznia, ale po dłuż -
szych na mo wach ule gła. Oczy wi ście sta ra ła się po tym in cy den cie „wy tłu ma czyć” przed
zna jo my mi, tzn. uzgod nić z ni mi uspra wie dli wie nia dla te go zda rze nia. Za wszel ką ce nę
chcia ła prze ko nać ich, że zro bi ła do brze, że tak wła śnie po win na by ła po stą pić. – Prze cież
to ta ki zdol ny i mi ły chło piec, któ re mu się pod wi nę ła no ga. Szko da by by ło go zo sta wić
na przy szły rok. Chło pak zmar no wał by się – tłu ma czy ła wszyst kim. Gdy wi dzia ła, że sło wa
te nie ro bią do sta tecz ne go wra że nia, tłu ma czy ła się da lej: – Kto w dzi siej szych cza sach
nie ro bi bliź nie mu ma łej przy słu gi? Gdy by cho dzi ło o coś po waż ne go, prze cież ni gdy
bym się nie zgo dzi ła. Trze ba so bie na wza jem po ma gać, bo ina czej zgi nie my w tym świe -
cie. Ma ło jest lu dzi, któ rzy ro bią gor sze rze czy dla róż ne go ro dza ju ko rzy ści, a ja nie zro bi -
łam te go dla ka wy czy cze ko la dek, ale po to, aby po móc do brze za po wia da ją ce mu się
chłop cu. Świat się prze cież nie za wa li tyl ko dla te go, że mu po mo głam, ja jed na nie zmie -
nię pa nu ją cych re guł. Gdy bym te go nie zro bi ła, mło dy czło wiek spę dził by ko lej ny rok
w tej sa mej kla sie, a ja mia ła bym wy rzu ty su mie nia, że mu nie po mo głam. A prze cież
od te go je stem, by po ma gać uczniom iść przez ży cie. 

Ko bie ta ta usil nie sta ra ła się wy bie lić swój po stę pek. Wie dzia ła, że jej czyn nie był do -
bry. Chcia ła zdo być dlań apro ba tę oto cze nia, uzgad nia jąc z in ny mi uspra wie dli wie nia
i po czuć ulgę. Część z jej zna jo mych da ła się w to wcią gnąć, ale by li i ta cy, któ rzy nie po -
chwa li li jej za cho wa nia. 

PO RAN NA TO A LE TA
Na od dzia le szpi tal nym, na któ rym pra cu ję, pie lę gniar ki i sa ni ta riu sze za trud nie ni
są w sys te mie dwu zmia no wym. Jed na z pie lę gnia rek (Ania) za czę ła roz mo wę przy ka wie
o pół no cy, w po ko ju so cjal nym z trze ma sa ni ta riu sza mi (Ada mem, Pio trem i Ro ber tem).
Wszy scy by li z noc nej zmia ny, koń czy li pra cę ra no przed ob cho dem le kar skim.

Do wie dzia łam się od Oli – za czę ła Ania – że to noc na zmia na ro bi to a le ty po ran ne. Prze -
pra szam, że ostat nio zo sta wi łam wam Pa cjen ta X z no cy bez to a le ty, gdy by li ście
na dzien nej zmia nie – Ania zwró ci ła się do Ada ma.

– Co tam bę dziesz Ol ki słu chać – od po wie dział jej na to – ona du żo ga da, a do ro bo -
ty wca le się nie pa li!

– Czy to trze ba zry wać cho rych lu dzi do to a le ty z sa me go ra na? – włą czył się do roz -
mo wy Piotr. 121121
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– Ale kie dy le ża ła u nas Pa ni Y to prze cież ką pa li śmy ją o 7.00 ra no – od par ła Ania.
– Wiesz, że to wy ją tek – to cio cia te go dok to ra z ge ria trii – od po wie dział Piotr.
– No, ale przed ob cho dem jest jesz cze ty le wol ne go cza su... – nie pew nie bąk nę ła

Ania.
Wszy scy zer k nę li na mil czą ce go Ro ber ta. Ten wzru szył ra mio na mi.
– Ty le jesz cze ma my cza su przed ob cho dem... – w gło sie Ani sły chać by ło za sko cze nie.
– Zry wać tych bi dul ków o 6.00 ra no, to strasz ne! – za krzyk nął Adam.
– Niech so bie po śpią – do dał Piotr.
– Czyż na dzien nym dy żu rze nie ma wię cej lu dzi? – prze ko ny wał Adam. – Da dzą so -

bie le piej ra dę z to a le tą pa cjen tów. 
– Bu dzić lu dzi o świ cie – zgo dzi ła się z ni mi Ania. – Prze cież to bez sen su.

Ro bert wes tchnął ci cho z ulgą.

PRZY GO DA
Pew na pa ra, Ja nek i Ania, idą na uro dzi ny ko le żan ki. Pod czas przy ję cia Ania do sta je SMS-
a od przy ja cie la, któ ry pil nie po trze bu je jej po mo cy. Ania wy cho dzi, zo sta wia jąc Jan ka sa -
me go. Do chło pa ka pod cho dzi dziew czy na i wi dać po niej, że jest nim za in te re so wa na.
Do sy tu acji wtrą ca ją się je go ko le dzy: 

– Ja nek, zgłu pia łeś, two ja zo sta wi ła cię dla in ne go, a ty się jesz cze za sta na wiasz. Ta ka
faj na dziew czy na le ci na cie bie, ta ka oka zja przej dzie ci ko ło no sa, no, nie żar tuj... 

– Ona nie po szła do chło pa ka, tyl ko do przy ja cie la, któ ry po trze bo wał jej po mo cy...
– Ta aaak, ja sne dur niu.. ha, ha i ty jej wie rzysz, tak?
– Weź i od czep się, to mo je ży cie i zro bię, co ze chcę...
– Słu chaj sta ry, jed na krót ka przy go da, ona jest z in nym, to ty też się za baw… co ci

szko dzi… prze cież nic złe go się nie sta nie… 
– No, nie wiem, a jak się mo ja do wie? To co wte dy? 
– No, co ty? Nie do wie się… Ni gdy by śmy nie zdra dzi li kum pla... na two im miej scu już

bym się za jął tą dziew czy ną… zo bacz, tyl ko cze ka, aż po dej dziesz do niej... 
– Ale to jest zdra da.
– Ja ka zdra da, to jed no ra zo wa przy go da... to zu peł nie co in ne go, praw da?
– Hmm, no, nie wiem, a niech bę dzie, mam pra wo prze cież do brze się ba wić...
– No, na resz cie za czy nasz ga dać jak nor mal ny fa cet.

KEL NER SKIE OKA ZJE
Mój ko le ga od nie daw na był kel ne rem. Przy pad kiem by łam świad kiem, jak kel ne rzy oma -
wia li z nim i mię dzy so bą prze róż ne sy tu acje za wo do wej po ku sy, po tem za czę li wspól nie
usta lać uspra wie dli wie nia. Je den z nich do le wał wo dy do al ko ho lu, gdy wi dział, że je go
klien ci są już pi ja ni. Dru gi z nich twier dził, że cza sem zda rza mu się „sku bać” pod chmie lo -
nych klien tów, mó wiąc, że nie wy dał ca łej resz ty, bo nie ma drob nych. Wy mie ni li się jesz -
cze pa ro ma za wo do wy mi ta jem ni ca mi, mię dzy in ny mi do pi sy wa niem drob nych sum
do ra chun ku, zmie nia niem po traw w me nu na droż sze etc. Twier dzi li, że sko ro jest oka zja,
to cze mu mie li by z niej nie sko rzy stać. Je że li oni te go nie zro bią, to wy ko rzy sta ją to in ni
kel ne rzy. Ko lej nym ich ar gu men tem był fakt, że sko ro nie do sta ją wy so kich na piw ków lub
wca le ich nie do sta ją, to nic nie stoi na prze szko dzie, aby sa mi je so bie wy zna czy li (prze -
cież to nie są du że kwo ty).122122
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Mój zna jo my ja ko no wi cjusz sztu ki kel ner skiej, nie oby ty w ko rzy sta niu z ta kich „oka zji”,
był ogrom nie zdzi wio ny i zszo ko wa ny owym „do ra bia niem” kel ne rów na bo ku. Roz ma -
wia jąc póź niej z nim, wi dzia łam, jak to czy we wnętrz ną wal kę po mię dzy oso bi sty mi ko rzy -
ścia mi do uzy ska nia w pra cy kel ner skiej a war to ścia mi, któ ry mi do tych czas się kie ro wał.
Wy da wa ło mi się, że się wa ha, czy zo stać w tej pra cy. Uwa żał się prze cież za roz waż ne go,
mą dre go, a przede wszyst kim po rząd ne go stu den ta, chcą ce go tyl ko do ro bić pa rę gro szy.

Po ty go dniu pra cy od wie dził mnie po now nie i za rzu cił uspra wie dli wie nia mi. Usły sza łam,
że prze cież jest bied nym stu den tem i ja koś mu si so bie ra dzić. Nie chciał brać pie nię dzy
od ro dzi ców, chciał wresz cie się usa mo dziel nić, a pra cu jąc „nor mal nie”, by ło to nie moż li -
we. Do wo dził: – Prze cież ktoś to mu siał za cząć, a sko ro tak do brze to funk cjo nu je, szko da
to prze ry wać, a za ra zem stra cić oka zję do za ro bie nia więk szej ka sy. Je go prze ko na nia
prze kształ ci ły się tak, że pew nych sy tu acji i czyn no ści (do le wa nie wo dy do al ko ho lu, do -
pi sy wa nie do ra chun ku, zmie nia nie me nu na droż sze) nie od no sił już w ogó le do spo łecz -
nie przy ję tych norm. By ło to dla nie go czymś na tu ral nym: – To je dy nie wy ko rzy sta nie
oka zji, tyl ko głu pi by nie sko rzy stał. Wy two rzy ło się w nim prze ko na nie, że „wszy scy kel -
ne rzy tak wła śnie ro bią”. Zmie nił się przez ten ty dzień – wi dać by ło wpływ kel ner skiej gru -
py na je go spo sób my śle nia. 

W pod kul tu rze kel ner skiej wszyst kie te uspra wie dli wie nia zna la zły spo łecz ne wspar -
cie i sta ły się wy so ce wia ry god ne dla pra cow ni ków. Jaw ność ob ję tych ni mi czy nów
i ich na tu ral ne trak to wa nie przez kel ne rów, a tak że cią głe po wta rza nie tych sa mych
uspra wie dli wień, spo wo do wa ły mo ral ną „neu tra li za cję” oszu ki wa nia klien tów i wła ści cie -
la re stau ra cji – i na zwa nie „oka zją” za cho wań oso bi ście ko rzyst nych, lecz na ru sza ją cych
war to ści. Mój ko le ga po stę po wał zgod nie z przy ję ty mi w pra cy oby cza ja mi, i my ślę,
że wła śnie to za głu szy ło w nim dy so nans god no ścio wy.

W roz mo wie z nim wy wnio sko wa łam też, że pa nu je tam „sym bio za re stau ra cyj na”: kel -
ne rzy, bar ma ni i kuch nia są gru pa mi współ pra cu ją cy mi ze so bą. I tak: bar ma ni pro wa dzą
dłu gie roz mo wy z klien ta mi, w związ ku z czym pi ja ni czę sto klien ci nie zwra ca ją uwa gi,
że do le wa się im wo dy do al ko ho lu; kuch nia zmie nia me nu na tań sze, a kel ner ka su je
to tak, jak mia ło być w za mó wie niu w po cząt ko wej, droż szej wer sji etc.

4.2. ŻY CIE CO DZIEN NE A WAR TO ŚCI

Z ob ser wa cji te atru ży cia co dzien ne go zda je się wy ni kać, że jest co raz go rzej,
że upa da mo ral ność, a war to ści prze sta ły wpły wać na po stę po wa nie lu dzi. Wra że -
nie ta kie wy ni ka z na głej zmia ny spo łecz nej, do któ rej du żo wol niej do sto so wu ją
się lu dzie. Tuż przed zmia ną sys te mu po li tycz no -ek on omic zn ego, du żym spo łecz -
nym aplau zem cie szy ło się ści ga nie „spe ku lan tów” – pry wat nych im por te rów wy -
ko rzy stu ją cych ryn ko wą ko niunk tu rę. Z dnia na dzień bo ga ce nie się na gle prze sta -
ło być czymś po dej rza nym, a przed się bior czość prze sta ła być spe ku la cją ści ga ną
pra wem, zy sku jąc apro ba tę no wej, de mo kra tycz nej wła dzy. Wzro sły na gle spo łecz -
ne kosz ty two rze nia pań stwa pra wa. Po wsta ło po czu cie bez kar no ści, zni kła oba wa 123123
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ka ry za po stę po wa nie, któ re go nie zgod ność z pra wem jest trud na do wy ka za nia.
Gło śne ha sło: „Co nie za bro nio ne, to do zwo lo ne” uka za ło brak przy go to wa nia po -
li cji, or ga nów ści ga nia i spra wie dli wo ści kar nej do pra cy w no wych wa run kach.
Do tąd mi li cja, ma jąc czło wie ka, z po mo cą pro ku ra tu ry za wsze zna la zła na nie go
pa ra graf. Te raz po li cja i pro ku ra tu ra sta nę ły bez rad ne wo bec ko niecz no ści zna le zie -
nia do wo dów, po tra fią cych oprzeć się do brej ad wo kac kiej obro nie. Dla lu dzi ma -
jęt nych do brzy ad wo ka ci by li do stęp ni, a do brych po li cjan tów i pro ku ra to rów pań -
stwo nie mia ło skąd wziąć. 

Jest go rzej, niż by śmy so bie te go ży czy li, ale nie bez pie czeń stwa za pa ści mo ral -
nej nie ma. W psy chicz nej kon sty tu cji czło wie ka drze mie tę sk no ta za war to ścia mi
i god no ścią, któ ra sta le da je znać o so bie. Moż na by ło by to wy ko rzy stać dla dzia -
łań przy wra ca ją cych war to ściom wpływ na za cho wa nie, gdy by nie prze szka dza ły
te mu na iw ne teo rie o po dzia le lu dzi na „uczci wych” i „nie uczci wych”, brak upo -
rząd ko wa nej wie dzy o psy cho spo łecz nych pra wi dło wo ściach wpły wu war to ści
na za cho wa nie i cha os po ję cio wy w pu blicz nym i na uko wym dys kur sie o war to -
ściach. Dla jed nych war to ścią jest ko rzyść wła sna, dla dru gich oj czy zna, a dla in -
nych pa trio tyzm. To wy god ne, je śli chce się du żo mó wić i nic nie zro bić. Jak do -
tąd, dys kur su o war to ściach uży wa my do mno że nia we zwań i po stu la tów, jak być
po win no, a przy oka zji ko lej nych kam pa nii wy bor czych – do mno że nia uspra wie -
dli wień dla te go, co jest.

Ła twiej po wie dzieć, cze go nie ro bić, niż dać kon kret ne wska zów ki, co moż na zro -
bić, aby żyć dzi siaj le piej i god niej. Re flek sja na ten te mat pro wa dzi nas do roz trop -
no ści w in dy wi du al nych de cy zjach i do sys te mo wych tech nik zmie nia ją cych kul tu -
rę in sty tu cji i or ga ni za cji waż nych dla ja ko ści ży cia ca łych spo łecz no ści. 

Roz trop no ścią na zy wam za cho wa nie się lu dzi w sy tu acjach, w któ rych wy bór war -
to ści waż nej oso bi ście i spo łecz nie przy no si im jed no cze śnie ko rzy ści. W sy tu -
acjach po ku sy czyn god ny z de fi ni cji wy klu cza od nie sie nie z nie go oso bi stych ko -
rzy ści. Cza sem by wa jed nak tak, że god ne po stę po wa nie przy no si jed no cze śnie ko -
rzy ści. Nie jest to czę ste, po nie waż ko rzy ści jest za wsze mniej niż lu dzi do nich dą -
żą cych. Cza sem jed nak na przy kład rze tel na i cięż ka pra ca jest do brze wy na gra dza -
na, a uczci wość spo ty ka się z na gro dą. Są to sy tu acje zna ne nam do brze z ba śni
i tkwią głę bo ko w wy obraź ni in dy wi du al nej i zbio ro wej ja ko wzo rzec od waż ne go,
do bre go kró le wi cza, któ ry za bi ja smo ka i w na gro dę do sta je za żo nę pięk ną kró lew -
nę i pół kró le stwa. Ta kie ba śnio we ar che ty py opi su ją bo ha te ra, któ ry w imię war -
to ści cier pi nie do sta tek, upo ko rze nie ze stro ny „złych” cha rak te rów lub lu dzi nie -
świa do mych je go god nych mo ty wów po stę po wa nia, lecz wy cho dzi obron ną rę ką
z nie bez pie czeństw i jest sku tecz ny, osią ga na ko niec cel i zo sta je za to so wi cie na -124
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Roz trop ni bę dą „ży cio wo mą drzy lu dzie”, któ rzy wy ko nu jąc rze tel ną i po trzeb ną
in nym pra cę, po tra fią wy eg ze kwo wać za nią go dzi wą pła cę. Trzy ma ją się przy tym
za sad za wo do wej ety ki, po dob nie jak rze tel ny ku piec, któ ry za wsze żą da 20% mar -
ży, uwa ża jąc to za zgod ne z re gu ła mi ety ki ku piec kiej. Roz trop nie nie wy ko rzy stu -
je nada rza ją cej się oka zji do spe ku la cji i nie wcho dzi w żad ne „ukła dy” dla za pew -
nie nia so bie 100% mar ży, ale też nie zga dza się na mar żę niż szą niż zwy cza jo wa,
bo mu to „uwła cza”. Roz trop ność jest „ży cio wą mą dro ścią”, wy czu ciem mo ral -
nym, któ re po zwa la okre ślić, jak da le ko w kon kret nej sy tu acji po go dzić moż na
ze so bą dą że nia róż nych lu dzi, w tym wła sne. To wa rzy szy te mu wy czu cie, kie dy
moż na od stą pić nie tyl ko od spo łecz nie przy ję tych norm, lecz za cho wać ko niecz -
ny mar gi nes czy nie nia wy jąt ków od oso bi ście ce nio nych war to ści i za sad. Czło -
wiek „stu pro cen to we go eto su oso bi ste go”, któ ry ni gdy i w żad nych oko licz no - 125

gro dzo ny. Roz trop ność obej mu je sze ro kie spek trum za cho wań. Jej przy kła dem bę -
dzie roz trop ny fi lo zof i mę drzec, któ ry nie ma w so bie nic z pu stel ni ka, a wie le
z Wol te ra. Po tra fi mieć na uwa dze ko rzy ści i za pew nić so bie go dzi wy sta tus ma te -
rial ny, nie re zy gnu jąc z war to ści i z god no ści wła snej.

125
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ściach nie od stę pu je od żad nej ze swo ich za sad po stę po wa nia, był by nie bez piecz -
nym dla in nych au to ma tem, czy nią cym wie le złe go. Mat ka, któ ra nie zga dza się
na ope ra cję ra tu ją cą ży cie jej dziec ka, bo trans fu zja krwi jest dla niej „grze chem”,
nie za cho wu je się god nie, lecz nie ludz ko. Od stą pie nie przez nią od oso bi ście ce nio -
nych re li gij nych za sad jest w oce nie spo łecz nej roz trop nym wy bo rem, za któ rym
sto ją nie tyl ko war to ści (ma cie rzyń stwo, opie kuń cza ro la mat ki i ura to wa nie ży cia
dziec ku), ale tak że moż li wość oszczę dze nia so bie bó lu i cier pień zwią za nych
ze stra tą dziec ka. 

W czy nie niu ta kich wy jąt ków nie moż na jed nak iść za da le ko. O tym, ja kie
są roz trop ne wy bo ry, de cy du ją oso bi ste wy czu cie i przy ję te w kul tu rze kon wen cje
spo łecz ne – na przy kład mat ka -n ędza rka krad ną ca chleb dla gło du ją ce go dziec ka
po stę pu je roz trop nie, zaś krad ną ca dlań za baw kę – nie god nie. Je śli jed nak krad nąc
chleb, chce za osz czę dzić pie nią dze na swo je przy jem no ści, po peł nia czyn nie god -
ny, a nie roz trop ny, we dle przy ję tych spo łecz nie za sad je go oce ny. W jej od czu ciu
mo że to jed nak być wy bo rem war to ści waż niej szej, a ko rzy ści osią ga ne przy tym
(za osz czę dzo ne pie nią dze lub wy si łek) mo gą być trak to wa ne ja ko sku tek ubocz ny,
na gro da ze stro ny lo su lub „spra wie dli we go świa ta” za wła ści wą de cy zję. Roz trop -
ność, dro gą co raz mniej wia ry god nych spo łecz nie uspra wie dli wień prze cho dzi
w za rad ność, po tem w spryt i w cwa niac two, i wresz cie za mie nia się w oso bi stą
ano mię. 

Naj ła twiej jest po wią zać war to ści i za cho wa nia w pro ce sie pra cy, gdy by nie dzie -
dzi cze nie ano mii pra cow ni czej. Po zmia nie ustro jo wej więk szość lu dzi od czu ła tyl -
ko jej ko niecz ny koszt – utra tę ma te rial ne go bez pie czeń stwa i sier mięż nych ko rzy -
ści, czer pa nych z „uspra wie dli wio nych oka zji”, kosz tem enig ma tycz ne go „pań -
stwo we go” wła ści cie la. Pry wa ty za cja za stą pi ła pań stwo wła ści cie lem pry wat nym,
a ten już nie po zwa la się okra dać, nie to le ru je ukry te go bez ro bo cia i pła ci tyl ko ty -
le, ile mu si, we dług su ro wych re guł ryn ku pra cy. Tym cza sem pra cow ni cy prze nie -
śli daw ne na wy ki i po sta wy na no wą rze czy wi stość. Do brze się do niej ad op to wa -
ły daw ne uspra wie dli wie nia. Po mo gli w tym pol scy me ne dże ro wie ad op to wa nym
w no wych wa run kach sty lem za rzą dza nia me to dą „ki ja i mar chew ki”, ro dem z re -
al ne go so cja li zmu. 

Przy wró ce nie mo ral ne go zna cze nia pra cy, któ ra w ten spo sób bę dzie w sta nie
za spo ka jać po trze bę god no ści mi lio nów lu dzi, sta no wi ten punkt opar cia, któ rym
po ru szyć moż na cią żą cą nam współ cze śnie ano mię i przy wró cić war to ściom
wpływ na za cho wa nie. Pro ces pra cy pod le ga zor ga ni zo wa nej kon tro li, za rzą dza nie
nim w do brze funk cjo nu ją cych fir mach w co raz więk szej mie rze zmie nia się na za -
rzą dza nie przez war to ści. Przed się bior stwa mię dzy na ro do we w co raz więk szym
stop niu szko lą swo ich me ne dże rów w no wych me to dach wpły wa nia na pra cow ni -126126
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ków, od wo łu ją cych się do war to ści i po czu cia god no ści, okre śla ją swo ją mi sję spo -
łecz ną, uczą jak ko rzy stać w za rzą dza niu ze spo ła mi pra cow ni czy mi z fir mo we go
ko dek su war to ści. Od cho dzą od me to dy „ki ja i mar chew ki” i ma te rial ne go mo ty -
wo wa nia do pra cy na rzecz mo ty wa cji po za ma te rial nej. Po zwa la to lu dziom w pra -
cy za spo ko ić po trze bę god no ści, a przed się bior stwu zy skać prze wa gę kon ku ren cyj -
ną, bo w ten spo sób za stę pu je kosz tow ną kon tro lę sa mo kon tro lą pra cow ni ków
i pod no si ja kość pra cy. 

Dom i szko ła po zwa la ją naj wcze śniej kształ to wać za cho wa nie za po mo cą war to ści
i two rzyć god no ścio we re gu la to ry za cho wa nia. Do szyb kiej in ter wen cji bra ku je
tam jed nak rów nie sku tecz nych na rzę dzi od dzia ły wa nia, ja kie po ten cjal nie ist nie ją
w pra cy. Ro dzi ców szko lić się nie da w ro zu mie niu za sad god no ścio wej re gu la cji
za cho wa nia, tak jak me ne dże rów – moż na ich pró bo wać prze ko nać do te go, aby nie
nad uży wa li swej wła dzy i nie two rzy li dzie ciom sy tu acji upo ko rze nia. Nie do każ -
de go ro dzi ca to tra fi, więk szość wo li ka rać, bo to ła twiej, niż wy cho wy wać. Na to -
miast na uczy cie li moż na by szko lić w umie jęt nym uru cha mia niu mo ty wa cji god -
no ścio wej i wpły wa niu na dzie ci po przez mo tyw god no ści wła snej – gdy by nie
brak środ ków w sys te mie oświa ty. Wy cho wy wa nie dzie ci w szko le po zo sta wio no
do brym chę ciom i zdro we mu roz sąd ko wi każ de go na uczy cie la, ka te che tom i ety -
kom, pró bu ją cym me to dą prób i błę dów dojść do ist nie ją cej już wie dzy prak tycz -
nej. Dla te go mło dzi lu dzie kształ tu ją ży wio ło wo swo je poj mo wa nie war to ści i nie -
skrę po wa nie przej mu ją uspra wie dli wie nia od grup ró wie śni czych.

God nym po stę po wa niem rzą dzą dwie nad rzęd ne za sa dy: ade kwat no ści dy so nan su/
kon so nan su do fak tów i to le ran cji na dy so nans/kon so nans god no ścio wy. Kie ru jąc się
god no ścią, czę sto mu si my re zy gno wać z ko rzy ści. Re zy gna cja z nich nie mo że jed -
nak pójść za da le ko, bo przy pła ci się to ży ciem. Za spo ko je nie po trzeb bio lo gicz -
nych mu si być do ko na ne na pew nym ko niecz nym po zio mie – ina czej or ga nizm zgi -
nie. Ko rzy ści są to kon kret ne „fak ty”, tzn. sta ny rze czy, któ ry mi rzą dzi za sa da rze -
czy wi sto ści – nie moż na wy obra zić so bie je dze nia i tym się na sy cić. Po trze bę god -
no ści za spo ka ja się na to miast na po zio mie po znaw czym, dą żąc do zgod no ści prze -
ko nań wła snych do ty czą cych te go, „ja ki je stem?”, z prze ko na nia mi do ty czą cy mi
te go, „co ro bię?”. Chro ni się ją zaś uspra wie dli wie nia mi re du ku ją cy mi dy so nan se
god no ścio we. Ła two po jąć, dla cze go ochro na i za spo ka ja nie po trze by god no ści
mu szą być kon tro lo wa ne przez ja kiś czyn nik za pew nia ją cy rów no wa gę po mię dzy
bio lo gicz ny mi po trze ba mi a wy wo dzą cą się ze struk tu ry „ja” po trze bą god no ści, jej
za spo ka ja niem i ochro ną. Gdy by ta kiej kon tro li bra ko wa ło, lu dzie bez żad nych
ogra ni czeń oglą da li by świat przez ró żo we szkieł ko uspra wie dli wień lub wy obra żeń
po chleb nych dla „ja”, któ rym rze czy wi ste fak ty nie sta wia ły by opo ru. Two rzo na 127127
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przez nich wi zja świa ta by ła by po zba wio na ra cjo nal no ści i kon tak tu z rze czy wi sto -
ścią. Ta ka do wol ność po zwa la ła by mak sy ma li zo wać ochro nę i za spo ka ja nie po -
trzeb „ja”, ale sta no wi ła by za gro że nie dla bio lo gicz ne go prze trwa nia nie tyl ko jed -
no stek, lecz ca łe go ga tun ku ludz kie go. Dla te go za pew ne Le on Fe stin ger, twór ca
teo rii dy so nan su po znaw cze go, twier dził, że prze ko na nia po zo sta ją ce w dy so nan -
sie prze ja wia ją opór wo bec zmia ny, dą żąc do po zo sta wa nia w zgo dzie z rze czy wi -
sto ścią, z obiek tyw nie za ist nia ły mi fak ta mi, nie za leż nie od te go, czy za gra ża to do -
bre mu mnie ma niu o so bie, wy wo łu je we wnętrz ny ból lub cier pie nie. Wła ści wość
prze żyć god no ścio wych po le ga ją cą na po zo sta wa niu w zgo dzie z rze czy wi sto ścią
na zwij my „za sa dą ade kwat no ści”.

Dru gim czyn ni kiem za pew nia ją cym więź mię dzy rze czy wi sto ścią i fak ta mi
a prze ko na nia mi zna czą cy mi w sfe rze god no ścio wej jest to le ran cja wo bec dy so -
nan su i kon so nan su god no ścio we go. Wia do mo, że doj rza li lu dzie o du żej to le ran cji
na dy so nans god no ścio wy po tra fią uj rzeć swo je nie wła ści we po stę po wa nie i przy -
znać się do błę du, po nie waż nie znie kształ ca ją obron nie rze czy wi sto ści w stop niu,
któ ry to unie moż li wia. To le ran cja wo bec kon so nan su god no ścio we go po wo du je,
że trud no ich wziąć na po chleb stwa, są od por ni na kom ple men ty, a ma jąc na wet du -
żą wła dzę i dwo ra ków wo kół sie bie, po tra fią utrzy mać kon takt z rze czy wi sto ścią.
Za spo ka ja nie i ochro na po trze by god no ści, po zo sta ją ce pod kon tro lą „za sa dy ade -
kwat no ści”, oraz to le ran cja wo bec dy so nan sów i kon so nan sów god no ścio wych, za -
pew nia ją czło wie ko wi ade kwat ny od biór świa ta ota cza ją ce go i spraw ne w nim
funk cjo no wa nie. 

Wpływ war to ści na za cho wa nie jest le piej wi docz ny, gdy go roz pa try wać po za me -
cha ni zma mi „ja” – w wy mia rze du szy i du cha czło wie ka. Psy cho lo go wie aka de -
mic cy nie ne gu ją ist nie nia te go trze cie go wy mia ru czło wie ka, ale się nim ba daw -
czo i ana li tycz nie nie zaj mu ją, po zo sta wia jąc go fi lo zo fom lub teo lo gom. Czło wiek
jest dla aka de mic kiej psy cho lo gii two rem dwu wy mia ro wym – or ga ni zmem po wią -
za nym fi zjo lo gią swo je go ukła du ner wo we go ze struk tu rą „ja”, w któ rej lo ku ją się
na wy ki i przy zwy cza je nia, pa mięć, emo cje, po strze ga nie i my śle nie. Po sze rze nie
my śle nia o czło wie ku o ob ser wa cję co dzien nej prak ty ki po zwa la do strzec ist nie nie
mo ty wów wyż szych niż god ność wła sna, któ re po wo du ją, że czło wiek czy ni do bro
dru gie mu czło wie ko wi. Weź my przy kład mat ki sta ra ją cej się przy chy lić nie ba wła -
sne mu dziec ku. Mo tyw jej ma cie rzyń skie go dzia ła nia – do bro dziec ka – do mi nu je
nad po trze bą za spo ko je nia god no ści wła snej „bycia do brą mat ką”. Jak od róż nić
od sie bie dzia ła nia powodowane od mien ny mi mo ty wa mi – god no ści wła snej oraz
kie rowania się do brem dru gie go czło wie ka? Wie my to ze słyn ne go przy kła du mą -
dro ści kró la Sa lo mo na. Miał on roz są dzić, któ ra z miesz ka ją cych ra zem nie rząd nic,
obie tej sa mej no cy uro dzi ły sy nów, a je den z nich zmarł, ma pra wo do po zo sta łe -128128
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go przy ży ciu dziec ka. Król wy dał roz kaz roz pła ta nia ży we go dziec ka i da nia mat -
kom po po ło wie. Jed na zgo dzi ła się, dru ga na wi dok pod nie sio ne go mie cza za wo -
ła ła: „Od daj cie dziec ko tam tej, ale po zo staw cie je ży we!”. Tak Sa lo mon roz po znał
praw dzi wą mat kę dziec ka. 

„Psy cho lo gia hu ma ni stycz na” stwo rzo na przez psy cho te ra peutów do strze gła
uprosz cze nia wy ni ka ją ce z dwu wy mia ro we go poj mo wa nia czło wie ka, a współ cze -
sna psy cho te ra pia i roz wi ja na w jej ra mach re flek sja nad czło wie kiem pew nie dla -
te go wła śnie wy dzie li ły się z nur tu psy cho lo gii aka de mic kiej. Są otwar te na my śle -
nie o trzech wy mia rach czło wie ka i nie ogra ni cza ją się do ba da nia i ana li zy za gad -
nień da ją cych się ob jąć pa ra dyg ma tem my śle nia przy czy no wo -sku tk ow ego. Psy -
cho te ra peu ci ła two znaj du ją ję zyk z le ka rza mi, dla któ rych me dy cy na jest zbio rem
sku tecz nych pro ce dur przy wra ca nia do bro sta nu fi zycz ne go i psy chicz ne go pa cjen -
to wi, a nie na uką przy rod ni czą o or ga ni zmie czło wie ka. Chęt nie sto su ją oni me to -
dy o spraw dzo nej sku tecz no ści, choć są da le kie od „na uko we go” my śle nia. Słyn na
kli ni ka or to pe dycz na w Kra ko wie za trud nia ła przez wie le lat zna ną mi oso bi ście te -
ra peut kę, po tra fią cą ge stem lub do ty kiem uśmie rzać „bó le fan to mo we” w nie ist nie -
ją cych koń czy nach. On ko lo dzy po wszech nie ko rzy sta ją z po mo cy te ra peu tów sto -
su ją cych me to dy Car la Si mon to na, zwięk sza ją ce sku tecz ność le cze nia no wo two -
rów po przez tzw. wi zu ali za cję dzia ła nia le ków che micz nych, po le ga ją cą na wy -
obra ża niu so bie przez pa cjen ta ko mó rek ra ko wych ata ko wa nych i nisz czo nych
przez lek. Ho me opa ci nie le czą pa cjen tów ja ki miś na tu ral ny mi lub che micz ny mi
sub stan cja mi, lecz in for ma cją o nich, za war tą w de sty lo wa nej wo dzie lub czy stej
glu ko zie. Nie wszyst ko mu si my wie dzieć o isto cie zja wi ska, aby móc je sto so wać
w prak ty ce. Fi zy ka do tąd nie od po wie dzia ła na py ta nie, co to jest prąd elek trycz ny,
czy i dla cze go pły nie on wo kół prze wo du, a nie we wnątrz nie go, a mi mo to in ży -
nie ro wie prak tycz nie wy ko rzy stu ją elek trycz ność. Wy star cza im zna jo mość praw,
ja ki mi rzą dzą się prze twa rza nie ener gii me cha nicz nej na ener gię elek trycz ną, po -
wsta wa nie i prze pływ prą du. Teo ria dy so nan su po znaw cze go, z któ rej za czerp ną -
łem wie le idei, ma je den sła by punkt – bra ku je w niej je go do kład nej de fi ni cji. Wia -
do mo, że nie zgod ność prze ko nań ma cha rak ter psy cho lo gicz ny, nie zaś lo gicz ny,
lecz nie wia do mo, na czym ona po le ga. Kry ty kom teo rii dy so nan su, któ rzy tę jej
ce chę za uwa ży li, uszła uwa dze dru ga jej sła bość, wy ni ka ją ca po czę ści z pierw szej:
nie wia do mo, na czym w isto cie po le ga re duk cja dy so nan su. Je śli po wie my,
że na usu nię ciu psy cho lo gicz nej sprzecz no ści, ni cze go nie wy ja śni my. Je śli po wie -
my, że na usu nię ciu we wnętrz ne go na pię cia i dys kom for tu, za gro że nia dla sa mo -
oce ny etc. – opi su je my je dy nie skut ki re duk cji dy so nan su. Mi mo te go teo re tycz ne -
go nie do stat ku po da ję w tym opra co wa niu pra wi dło wo ści, ja ki mi rzą dzi się po -
wsta wa nie, wzrost i re duk cja dy so nan sów i kon so nan sów god no ścio wych, oraz 129129
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oma wiam ich skut ki psy cho lo gicz no -sp ołec zne. W ta ki wła śnie „in ży nier ski” spo -
sób oma wiam mo ty wa cję do po zo sta wa nia w zgo dzie z war to ścia mi uwewnętrznio -
nymi w struk tu rze „ja”. Chciał bym, aby ta książ ka uła twi ła „in ży nie rom spo łecz -
nym” – po li ty kom, me ne dże rom, na uczy cie lom, ro dzi com – lep sze ro zu mie nie zja -
wisk i pro ce sów za cho dzą cych w kształ to wa nej przez nich „ma te rii ludz kiej”.
By po jej prze czy ta niu ro dzi ce le piej ro zu mie li, dla cze go ich do brze wy cho wa ne
i ko cha ne dziec ko przy własz czy ło so bie zna le zio ny w szko le te le fon ko mór ko wy.
By me na dże ro wie zro zu mie li, że mo tyw god no ści wła snej jest w pra cy waż niej szy
od mo ty wu oso bi stej ko rzy ści i po tra fi li le piej go uru cha miać w swo im ze spo le pra -
cow ni czym. By po li ty cy nie dzi wi li się, dla cze go ich ko le dzy z in nej par tii krad ną
i bro nią „swo ich” afe rzy stów, któ rzy tyl ko sko rzy sta li z nada rza ją cej się oka zji, bez
na ru sze nia pra wa. By dzien ni ka rze zre zy gno wa li z uprosz cze nia: lu dzie dzie lą się
na uczci wych, któ rzy nie krad ną, i nie uczci wych, któ rzy krad ną, i przyj rze li się
uspra wie dli wie niom tych „ko rzy sta ją cych z oka zji”. Upo rząd ko wa na, do stęp na już
dzi siaj wie dza jest do te go ce lu na rzę dziem du żo sku tecz niej szym niż pry wat ne,
zdro wo roz sąd ko we teo rie, ja ki mi się na ogół po słu gu ją. Wte dy mo ty wy god no ścio -
we, sto ją ce za po wszech nie ce nio ny mi war to ścia mi mo ral ny mi, bę dą mo gły wy -
wie rać wy raź niej szy niż do tąd wpływ na ludz kie po stę po wa nie.
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