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1. KONTEKSTY POJĘCIA MAKIAWELIZMU

Eponim, czyli określenie powszechnie przyjęte od nazwiska myśliciela:
Niccoló Machiavelli, autor traktatu-poradnika Książę.

OBIEGOWY SENS SŁOWA:
Makiawelizm jako synonim podstępnego sposobu działania, opartego na
chytrości, przebiegłości, a nierzadko wręcz na połączeniu podstępności
(nieszczerości, obłudy, wiarołomstwa) i bezwzględności w działaniu (gotowość
do realizacji założonych celów za wszelką cenę – zwłaszcza za cenę naruszania
powszechnie przyjętych zasad i wartości, sprzeniewierzenia się własnym
zasadom i zobowiązaniom, w rezultacie wykorzystania cudzych słabości i
sprowokowania innych do błędów)

4 nietożsame konteksty pojęcia ‘makiawelizm’:
• N. Machiavellego autorska koncepcja natury ludzkiej i władzy i
uzasadniane nią dyrektywy socjotechniki manipulatorskiej – oraz
kontynuacja tych poglądów w dziełach następców
• Strategia lub taktyka manipulacyjna:
Zaborcza (narzędzie ekspansji, podboju, zniewalania)
Obronna (makiawelizm uciśnionych)
• Styl działania (kierowania, zarządzania, sterowania zachowaniami
wyborców, konsumentów, wychowanków)
• Typ
osobowości
(skłonności
charakterologiczne
do
nierespektowania lub nadużywania zasady wzajemności w
stosunkach międzyludzkich, do zdobywania i zachowania
jednostronnej przewagi, arbitralnej pozycji – poza kontrolą innych)
UWAGA: makiaweliczną strategię lub taktykę względnie
makiaweliczny styl działania mogą stosować zarówno jednostki o
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osobowości makiawelicznej (przykład: Hitler, Stalin, Mao Ze dong),
jak i jednostki o osobowości niemakiawelicznej (przykład: Piłsudski
– typowa osobowość autorytarna, z predyspozycjami do jawnie
autokratycznego sposobu kierowania).
Strategia lub taktyka „makiaweliczna”:
stosowana w celach dalekosiężnych, np. w imię realizacji wielkich
projektów przebudowy społecznej, podboju lub wyzwolenia społecznego,
narodowego (strategia) albo w celach doraźnych, w określonych
rozgrywkach (taktyka) .
Zaborcza strategia i taktyka makiaweliczna:
W rządzeniu: arbitralne praktykowanie inżynierii społecznej ponad
głowami poddanych, obywateli, podwładnych, partnerów, wspólników,
sojuszników; w dyplomacji: gra pozorów, polityka faktów dokonanych,
wiarołomstwo.
Obronna strategia lub taktyka:
Walka z silniejszym (agresorem, zaborcą, okupantem) oparta na
elementach symulacji, dywersji, pozornego posłuszeństwa itd. Typowy
przykład: „wallenrodyzm”.
Makiawelizm jako styl działania:
chroniczna skłonność polityków (albo menadżerów, a także kapłanów,
nauczycieli, wychowawców, handlowców) do kierowania instytucjami i
zespołami ludzkimi głównie lub wyłącznie za pomocą metod
manipulacyjnych;
Makiawelizm jako typ osobowości:
upodobanie do działania skrytego, poza kontrolą innych, opartego na
uprzedmiotowieniu ludzi i instrumentalnym wykorzystaniu ich sytuacji,
potrzeb, oczekiwań, dążeń, złudzeń. Cechę charakterologiczna,
indywidualna, swoista skaza osobowości. Koncepcje „osobowości
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makiawelicznej” rozciągane są nie tylko na „wielkich sterników”, ale
potencjalnie na każdą jednostkę spragnioną przewagi nad innymi dzięki
naruszaniu i nadużywaniu zasady wzajemności.
ATRYBUTY OSOBOWOŚCI MAKIAWELICZNEJ:
• skłonność do kierowania lub sterowania innymi głównie lub
wyłącznie za pomocą metod manipulacyjnych,
• upodobanie do działania skrytego, poza kontrolą innych, opartego
na uprzedmiotowieniu ludzi i instrumentalnym wykorzystaniu ich
sytuacji, potrzeb, oczekiwań, dążeń, złudzeń
• skrytość, emocjonalna niedostępność
• „chłód emocjonalny”
• niewzajemność i gotowość do nadużywania zasady wzajemności,
zaufania;
w skrajnych przypadkach:
• cynizm
• intryganctwo
• perwersyjne zaspokajanie potrzeby przewagi nad innymi

2. MAKIAWELIZM PRZED I PO MACHIAVELLIM
Potrzeba wykroczenia poza perspektywę europocentryzmu, uwzględnienia
intelektualnych tradycji i inspiracji oraz praktycznopolitycznych doświadczeń cywilizacji
pozaeuropejskich.
"Państwotwórcza" refleksja i "poradniki dla władców" w myśli politycznej chińskiego,
hinduskiego, arabskiego i perskiego kręgu kulturowego.

Dzieła starsze niż traktat-poradnik Książę Machiavellego (1532):
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Han Feizi /Traktat o prawowitości rządów/
Sun Zi

III w. p.n.e.

Sztuka wojenna

II w. p.n.e.

Kautilya vel Chanakya Arthashastra przełom
Al-Ghazali Rady dla królów

III/II w. p.n.e.

przełom XI/XII w. n. e.

Europejskie traktaty i rozprawy "instruktażowe" - z epok wcześniejszych,
współczesne Machiavellemu lub późniejsze - pokrewne względnie nawiązujące do
myśli Machiavellego:
Francesc Eiximenis
Pedro Belluga Tous

Regiment de la cosa pública
Espejo de Príncipes

Fadrique Furió Ceriol El Concejo y Concejeros del Príncipe
Baltazar Gracián

El hèroe

1383
1441
1559
1637

Niepowtarzalna wartość, oryginalność traktatu Książę w porównaniu z jego
wcześniejszymi, współczesnymi lub późniejszymi odpowiednikami: całościowe
(kompletne) i otwarte (o wymowie cynicznej) skodyfikowanie reguł postępowania
podstępnego i przewrotnego zakładającego skuteczność pod warunkiem relatywizmu
moralnego, hipokryzji instrumentalnej, wiarołomstwa. Paradoksalne, szokujące
zestawienie "wyższych" racji i celów (racja stanu, pragmatycznie rozumiana cnota
sprawności władcy w imię nadrzędnego dobra państwa, wspólnoty) ze sposobem
działania kojarzonym z niskimi pobudkami, nikczemnością.

3. ORYGINALNA DOKTRYNA MACHIAVELLEGO

Spójny system poglądów, organiczne zespolenie elementów filozofii
człowieka, etyki i socjotechniki; a dokładniej: socjotechniczne implikacje
określonej koncepcji natury ludzkiej, społeczeństwa i władzy.
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Przemyślenia i wnioski uwarunkowane osobistymi doświadczeniami i
obserwacjami w roli dyplomaty i doradcy.

Normatywny model skutecznej władzy inspirowany realiami epoki i
odpowiadając im "patriotyczno-obywatelską" intencją (działanie na rzecz
dobra Florencji, ale przy tym i dążenie do zjednoczenia Włoch, podzielonych i
będących przedmiotem rozgrywek papiestwa oraz mocarstw zewnętrznych Francji, Hiszpanii). Zyskał jednak charakter uniwersalny, traktowany jest jako
ponadczasowe przesłanie dla przywódców politycznych.

Doktryna filozoficzno-polityczna wyłożona explicite przede wszystkim w
dziele Książę, łączącym konwencję traktatu filozoficznego i poradnika dla
mądrego władcy; choć jej przesłanki lub argumenty zawarte są także w innych
dziełach Machiavellego.

Kluczowe założenia - punkty wyjścia:
* Sceptyczna lub wręcz pesymistyczna koncepcja natury ludzkiej
(konstatacja rozbieżności między ideałami, wzorcami doskonałości
poznawczej, moralnej i obyczajowej a faktycznymi skłonnościami ludzkimi, w
których przeważają cechy negatywne - takie jak krótkowzroczność, egoizm,
prywata, zachłanność, hipokryzja lub naiwność itp.)
* Negatywna diagnoza psychologii mas, powątpiewanie w
podmiotowość "ludu" (rozumianej jako zdolność do racjonalnego myślenia
i konstruktywnego działania)
* Przekonanie, że spoistość i przetrwanie wspólnoty targanej
sprzecznościami
interesów,
namiętnościami
ludzkimi
i
destrukcyjną ingerencją zewnętrzną może zapewnić jedynie silna
władza - w postaci jedynowładztwa.
* Przeświadczenie, że jedynowładztwo (pod warunkiem
sprawności i roztropności władcy) zapobiega dysfunkcjonalnym dla
wspólnoty partykularyzmom (przedkładaniu grupowych interesów i
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jednostkowych ambicji nad dobro i bezpieczeństwo wspólnoty), lepiej niż
kolegialne przywództwo i kierownictwo zapewnia sformułowanie i realizację
jednoznacznej i konsekwentnej woli politycznej.
* Założenie, że porządek norm moralnych (reguł i wzorców
przyzwoitości, uczciwości, szlachetności, prawdomówności, wrażliwości na
krzywdę itd.) oraz pragmatyczny porządek działania są co najmniej
niekompatybilne, a nawet pozostają w kolizji. W roli władcy, przywódcy
albo jesteś "porządnym człowiekiem" - ale nieskutecznym, nieudolnym,
bezradnym, bezbronnym (nadwrażliwość moralna czyni Cię słabym i
zawodnym), albo człowiekiem silnej woli, który w razie konieczności nie
zawaha się działać nawet wbrew własnemu sumieniu
* Założenie uboczne: moralne oburzenie i potępienie w otoczeniu
społecznym jest nietrwałe, a często obłudne; pozytywne efekty niemoralnego
działania niwelują, nawet unieważniają dezaprobatę społeczną.
postępowanie konsekwentnie podporządkowane rygorom moralnym nie
gwarantuje osiągnięcia słusznych celów, nadrzędnych wartości
* Tak więc władca nie może być pięknoduchem, "mięczakiem" niezdolnym
do działania wskutek skrupułów moralnych; sprawdzianem tego, czy jest
właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, mężem stanu jest zdolność do
rozstrzygania i przezwyciężania dylematów moralnych towarzyszących
decyzjom politycznym - w taki sposób, aby był w stanie poświęcać wartości i
dobra mniej ważne w imię realizacji celów nadrzędnych.
* Specyficzne rozumienie pojęcia cnoty (virtu): cnotą władcy jest
sprawność, skuteczność działania (aż po bezwzględność, jeśli gwarantuje ona
spełnienie obowiązku), jakiego wymagają interesy państwa (racja stanu),
pragmatyczne konieczności.
Wynikające z tych założeń dyrektywy socjotechniczne:
* Władca powinien być obdarzony określonymi cnotami (takimi jak
służebność, poczucie odpowiedzialności za los państwa, rozwaga, trzeźwy
osąd), te walory powinny być jednak narzędziem działania w
interesie wspólnoty, w imię racji stanu.
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* Zdecydowania władcy i jego zdolności do skuteczności działania
w służbie
wspólnoty
nie
mogą
krępować
nastawienia
pięknoduchowskie (bezwarunkowe przywiązanie do abstrakcyjnych zasad
moralnych, skrupuły moralne paraliżujące wolę, powodujące chwiejność)
* Interes nadrzędny wspólnoty może wymagać, a więc i
usprawiedliwiać, sposobu postępowania nacechowanego nie tylko
chytrością, ale i wiarołomstwem, kłamstwem, a nawet
okrucieństwem
* W tym sensie władca powinien być - potencjalnie, a w określonych
okolicznościach realnie - zarazem lub na przemian Lisem i/lub Lwem
*Niepowodzenia w działaniu, w tym te spowodowane własnymi błędami
powinny być kompensowane - w imię ciągłości i sprawności władzy, co leży w
interesie wspólnoty - zastępczymi formami igrzysk oraz rozliczeń
(mechanizm kozła ofiarnego)

4. STEREOTYPY MAKIAWELIZMU
(uproszczone i wypaczone wyobrażenia
o makiawelizmie)
(1) Utożsamienie makiawelizmu z manipulacją
Nie należy utożsamiać manipulacji w ogóle (wszelkich możliwych sposobów
działania podstępnego) z makiawelizmem, podobnie jak nie należy sprowadzać
podstępności po prostu do zdrady, sprzeniewierstwa, krętactwa, skrytości w
działaniu.
Istota manipulacji jest inna: manipulacją jest sposób sterowania sytuacją
społeczną oraz świadomością (wyobrażeniami, zamiarami, postanowieniami)
innych ludzi, który ogranicza lub przekreśla ich samokontrolę oraz kontrolę
nad sytuacją. Może to być osiągane zarówno działaniem zupełnie skrytym
(zakamuflowanym, konspiracyjnym), jak i zawoalowanym (gdzie selektywnie
uwidocznione są tylko niektóre i kryte są inne elementy oddziaływania), jak i
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działaniem ostentacyjnym (wyzwaniem, wymuszaniem czegoś przez natrętny
nacisk i krępowanie cudzej swobody).
Manipulacja może mieć charakter nie tylko trwały i ciągły, ale również
doraźny (w konkretnych sprawach); może być nie tylko działaniem z
premedytacją, ale również działaniem częściowo spontanicznym.
O makiawelizmie mówimy poprawnie wtedy, gdy podstępność jest regułą w
czyimś postępowaniu.
Ponadto: makiawelizm nie zawsze jest "czystą" manipulacją (tzn. jedynie
chytrością, przebiegłością, podstępnością), często - zwłaszcza w działaniu
politycznym - jest połączeniem manipulacji i przymusu, a nawet połączeniem
manipulacji, przymusu i przemocy, terroru.
(2) Uogólnienie poglądu, iż "polityka jest z natury brudna" (i
porządny człowiek - porządny w sensie moralnym, ani osoba ideowa
nie ma w niej czego szukać). Bezwyjątkowe potraktowanie tej
diagnozy-oceny. Mocny wniosek: nie tylko tak jest, ale tak być musi,
nie może być inaczej. W każdym razie: polityka prowadzona zgodnie
z pryncypiami moralnymi i humanitarna jakoby nie ma racji bytu,
nie jest możliwa, a jeśli nawet, to nie może być skuteczna.
Wbrew faktom: liczne przykłady efektywności polityki zgodnej z zasadami
moralnymi, co więcej, opartej na nacisku moralnym na siły polityczne.

(3) Utożsamienie makiawelizmu z amoralizmem, cynizmem,
nihilizmem moralnym.
Wbrew faktom historycznym: liczne przykłady makiawelizmu (jako
uwikłania moralnego) jednostek i grup ideowych, np. misjonarzy,
rewolucjonistów, działaczy ruchów wyzwolenia narodowego.
(4) "Patentowe" potraktowanie autora doktryny:
Machiavelli jako rzekomy "wynalazca" makiawelizmu.

Niccoló
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Wbrew oczywistym faktom historycznym: Machiavelli jedynie nazwał po
imieniu i nadał określoną logikę podstępnym i bezwzględnym sposobom
działania (walki politycznej, rządzenia) obecnym w życiu społeczeństw ludzkich
i znanym od wieków, praktykowanym niezależnie od tego, czy sprawcy
(późniejsi) zapoznali się z jego dziełem
(5) Przypisywanie Machiavellemu makiawelizmu rozumianego
jako synonim demoralizacji - Machiavelli jako rzekomy piewca zła.
N. Machiavelli niekoniecznie sam był makiawelistą w tym dzisiejszym
znaczeniu słowa. To, że przenikliwie opisał „stary jak świat” sposób
postępowania (oparty na przemiennym lub łącznym stosowaniu taktyki „lwa”
oraz „lisa”), nie znaczy, że wyrażał przy tym swoje własne skłonności. Teza, że
moralne postępowanie polityka może narazić go na nieskuteczność, nie jest tym
samym, co „pochwała nikczemności”.
Inna kwestia, że Machiavelli podsumował nie tylko swoje obserwacje, ale i
własne praktyczne doświadczenia.

5. MAKIAWELIZM A MIKROMAKIAWELIZM
I PSEUDOMAKIAWELIZM
Makiawelizm sensu stricto: strategia i taktyki (podporządkowane strategii, pewnemu
celowi ostatecznemu) działania w sprawach mających wymiar racji stanu, w skali
makrospołecznej.
Nawet działania zakulisowe, kuluarowe, w mikrostrukturach grup i instytucji
społecznych mają znaczenie ogólnospołeczne - podyktowane są problemami,
interesami makrospołecznymi i wielkimi ideami, projektami, wywołują skutki istotne
dla funkcjonowania państw i bloków państw.
"Mezomakiawelizm":
zastosowanie strategii, metod i taktyk makiawelicznych w funkcjonowaniu instytucji
gospodarczych (przedsiębiorstw, banków, giełdy) lub kulturalnych - bez intencji ściśle
politycznych i ideologicznych, bez bezpośrednich skutków politycznych
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Makiawelizm w wymiarze kameralnym (mikromakiawelizm):
* dworska psychotechnika i socjotechnika wzajemnej rywalizacji i eliminacji (donosy,
intrygi, zmienne sojusze i zdrady);
* makiawelizm w rozgrywkach i malwersacjach biznesowych;
* makiawelizm "policyjny" w walce z przestępczością;
* karierowiczowski typ "strategii" na osobisty użytek;
* misterne (perfidne) strategie osobistej zemsty.
Różnica między działaniem w imię interesów wielkiej wspólnoty a działaniem czysto
partykularnym w imię interesów i korzyści wąskich grup oraz osobistych ambicji i
kalkulacji.
Różnica między rozwagą, roztropnością i dalekowzrocznością a doraźną i
krótkowzroczną chytrością, partykularną zapobiegliwością.

Patologiczne i trywialne odpowiedniki / karykatury makiawelizmu
(pseudomakiawelizm):
* cwaniactwo (spryt i inwencja hochsztaplerska i kombinatorska na użytek
jednostkowy; "makiawelizm" oszustów, naciągaczy, malwersantów),
* pospolite pieniactwo sprzężone ze sprytem "liska chytruska"
* intryganctwo
* mikropolitykierstwo (przenoszenie schematów działania ze świata wielkiej polityki
na interpersonalne rozgrywki pozbawione politycznego znaczenia; "polityczna" forma
pozbawiona politycznej treści).
Różnica między kreatywnością produktywną (twórczą formą zastosowania
manipulacji) lub destrukcyjną (w intencji pokonania przeciwników politycznych,
obalenia panującego porządku) a inwencją bezproduktywną i wręcz pasożytniczą na
użytek wyłącznie partykularny - jednostkowy, osobisty lub wąskogrupowy (klikowy,
sitwiarski, koteryjny).
Makiawelizm ideologów, mężów stanu, liderów i działaczy politycznych a
makiawelizm kombinatorów, hochsztaplerów, oszustów, naciągaczy, aferzystów.
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Trywialne i bezproduktywne mutacje makiawelizmu w działalności politycznej:
* Wulgarny i jałowy pragmatyzm w działaniu polityków.
* Politykierstwo - jałowa lub destrukcyjna społecznie makiaweliczna sprawność w
personalnych i partyjniackich rozgrywkach podporządkowanych wyłącznie ambicjom i
namiętnościom polityków oraz pseudopolityków, w oderwaniu od problemów i
interesów społecznych, kosztem strat społecznych.
* W naszych czasach: fetyszyzacja marketingu politycznego, wyborczego,
medialnych strategii autopromocji

6. TYPY MAKIAWELIZMU
W DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ
Makiawelizm osobowościowy (charakterologiczny)
a
makiawelizm profesjonalno-instrumentalny
(wynikający z wymagań roli zawodowej, reguł działania w danym zawodzie, służący
wykonywaniu zadań służbowych).

Zawodowy makiawelizm dyplomatów i szpiegów.
Silna korelacja zawodu polityka z makiawelizmem.
Makiawelizm kapłanów.
Kryterium statusu "użytkowników":
* makiawelizm rządzących
* makiawelizm ich mocodawców
* makiawelizm równoprawnych uczestników gry politycznej
* makiawelizm opozycji
* makiawelizm lobbystów

14

Kryterium konstruktywności/destrukcyjności:
* makiawelizm bezproduktywny społecznie (jałowy)
* makiawelizm destrukcyjny
* makiawelizm ambiwalentny (z jednej strony, pożytki społeczne, z drugiej strony szkody społeczne)
* makiawelizm konstruktywny ("budujący")
Kryterium celu i układu sił (kto ma przewagę):
* makiawelizm zaborczy (w służbie ekspansji, podboju, dominacji, ucisku)
* makiawelizm obronny (makiawelizm uciśnionych), w szczególności: wallenrodyzm.

Kryterium układu odniesienia i zasięgu:
* makiawelizm na użytek wewnętrzny
* makiawelizm w polityce zagranicznej i międzynarodowej (regionalnej, globalnej)

Kryterium sposobu działania:
* makiawelizm brutalny, drapieżny (nie tylko podstęp, ale i przemoc) - oparty na
własnych atakach
* makiawelizm oparty na metodzie straszaków i rozgrywaniu sprzeczności,
konfliktów w otoczeniu
* makiawelizm lawirancki (oparty na koniunkturalizmie, wiarołomstwie i kłamstwie,
intrygach).
Kryterium stosunku do idei
* makiawelizm ideowy (w tym misjonarski i fanatyczny - w służbie żarliwie
wyznawanej idei, z gotowością do jej realizacji "za wszelką cenę"),
* makiawelizm ideokratyczny (instrumentalizacja własnej ideologii, jako narzędzia i
parawanu dla osiągania właściwych celów pragmatycznych, także sprzecznych z
wyznawaną i deklarowaną ideologią)
Kryterium postawy moralnej:
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* makiawelizm moralizatorski (instrumentalne, przepojone hipokryzją posługiwanie
się ideałami i zasadami moralnymi jako pretekstem do własnej ekspansji i wywierania
nacisku na inne podmioty)
* makiawelizm pragmatyczny (relatywizacja sytuacyjna i etapowa powinności,
elastyczność taktyczna, włącznie z gotowością do szokujących kompromisów;
podporządkowanie tego, co pożądane temu, co konieczne temu lub temu, co możliwe)
* makiawelizm cyniczny (lekceważenie i bezceremonialne wykorzystywanie cudzej
pryncypialności, nierzadko sprzężone z nihilizmem moralnym i ideowym).

7. MAKIAWELICZNY TYP PRZEMOCY
TEZA WYJŚCIOWA:
Makiawelizm zaborczy w sferze Wielkiej Polityki przybiera postać nie
tylko manipulatorską (intrygi, prowokacje, mistyfikacje, kłamstwa) lub
schemat „lwa i lisa” (podstęp i przemoc stosowane na przemian, w
zależności od sytuacji, ale również formę syntetyczną, jaką jest
makiaweliczny typ przemocy.
W odróżnieniu od „czystej” czy „nagiej” przemocy ta makiaweliczna
jest nie tylko i nie tyle zakamuflowana, ile jest stosowana podstępnie i
stanowi narzędzie podstępu.
DEFINICJA PRZEMOCY:
Przemoc jako taka to umyślna i czynna destrukcja w oddziaływaniu na
innych, powodująca takie nieodwracalne i niepowetowane straty, szkody,
które trwale okaleczają wspólnoty, grupy i jednostki doświadczające
niszczycielskiej siły oraz własnej bezbronności (absolutnej lub względnej)
wynikającej z przytłaczającej przewagi i bezwzględności sprawcy.
Spowodowane rozmyślnie szkody są ciosem w tożsamość i godność
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jednostek lub grup podlegających brutalnej sile, a nawet zagrażają
samemu ich istnieniu.
Takie właściwości charakteryzują przemoc nie tylko w postaci
fizycznej, ale również ekonomicznej, psychicznej, ideologicznej
(symbolicznej lub rytualnej).
Przemoc bywa przede wszystkim narzędziem

podboju, grabieży,

wyzysku, ucisku (narodowościowego, religijnego, rasowego), choć może
też być desperacką, lecz równie brutalną, formą reakcji słabszych –
uciśnionych, wyzyskiwanych, upośledzonych, upokorzonych – na
doświadczaną krzywdę i powstałe zagrożenie dla tożsamości lub
istnienia.
TEZA PRZEWODNIA:
Przemoc w oddziaływaniach politycznych występuje nie tylko w
postaci "nagiej" (tj. jawnej, nieosłoniętej kamuflażem, nawet
demonstracyjnej) i gatunkowo "czystej" (tylko sposoby i środki
niszczenia) oraz samowystarczalnej (w tym sensie, że destrukcyjne
zastosowanie siły wystarcza sprawcy do osiągnięcia celu). Występuje
również w postaci mieszanej, kombinowanej - jako splot destrukcyjnych
oddziaływań i przymusu oraz podobnie: skoordynowane zastosowanie
zarówno siły niszczycielskiej, jak i podstępu (manipulacji). A w
przypadku takiego splotu z manipulacją przemoc może przybrać postać
makiaweliczną.
Przemoc "naga" ("czysta") to przemoc jawna (tzn.: ewidentna i
demonstracyjna), samożywna (tzn. operująca wyłącznie środkami
właściwymi sobie – zastosowaniem jedynie siły skutkującej destrukcją)
oraz samowystarczalna (tzn. taka, że zastosowana siła jest środkiem
prowadzącym bezpośrednio do celu, środkiem wystarczającym i jedynym
lub głównym).
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Typowym celem przemocy jest zniszczenie, a co najmniej trwałe
zranienie, okaleczenie i obezwładnienie, ubezwłasnowolnienie obiektu
będącego wrogiem/ofiarą – i jest to cel sam w sobie.
Należy jednak widzieć różnicę między przemocą autoteliczną (kiedy
destrukcja jest dla sprawcy celem wyłącznym) a przemocą
instrumentalną (kiedy destrukcja – nawet jeśli sama w sobie jest dla
sprawy istotną potrzebą i satysfakcją – służy jednak ponadto, a niekiedy
przede wszystkim uzyskaniu określonych wymiernych korzyści, np. z
grabieży, przywłaszczenia dóbr, zwolnienia miejsca dla siebie przez
usunięcie tych, którzy przeszkadzają.
Skrajny przykład zróżnicowania możliwego repertuaru przemocy –
Wieloskładnikowy charakter hitlerowskiej polityki ludobójstwa.
Komplementarność – wzajemne dopełnianie się – różnych form zbrodni i
grabieży:
* połączenie cech przemocy autotelicznej (realizacja ideologicznych obsesji)
oraz instrumentalnej (masowa eksterminacja jako źródło dochodów, zysków);
* eksploatacja (niewolnicza praca więźniów) jako środek wykorzystania ich
sił, a zarazem środek stopniowej zagłady, w której zyski przysparzane pracą
ofiar wielokrotnie przewyższają koszty ich utrzymania i nękania;
* instrumentalność w „gospodarskim podejściu”: „nic się nie zmarnuje”,
makabryczna utylizacja ciała ofiar;
* przemoc w najbardziej prymitywnej postaci: egzekucje, zakatowanie
więźniów itd.;
* przemoc (eksterminacja) w formie wyrafinowanej: komory gazowe udające
łaźnie;
* przemoc perwersyjna łącząca użytkowość (pożytki dla Nadludzi) z
sadyzmem: zbrodnicze eksperymenty „medyczne” na więźniach;
* przemoc perfidna: instytucja kapo w obozach koncentracyjnych;
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* przemoc perfidna – przykład: rozporządzenia po zamachu na Heydricha (kij
– represje i marchewka-nagrody za donos).

I. SKALA SPRZĘŻENIA PODSTĘPU Z PRZEMOCĄ
Sprzężenie przemocy z manipulacją w praktyce działania politycznego
występuje
w
kilkustopniowej
skali:
od
elementarnie
manipulacyjnego posłużenia się przemocą, poprzez działanie
perfidne, aż po działanie perwersyjnie perfidne.
Elementarnie manipulacyjne posłużenie się przemocą polega na
destrukcji ukrytej, osłoniętej grą pozorów, a wspartej taktykami
dezorientacji i zaskoczenia lub na działaniu prowokującym ofiary –
właśnie przez użycie przemocy – do działań mimowolnych względnie do
żywiołowych, odruchowych reakcji wygodnych dla sprawcy.
Przykładem tej drugiej formy są agresywne sposoby prowokowania
kogoś – opornego i świadomego skutków - do bójki lub wojny z góry
przez siebie zaplanowanej, ale pomyślanej jako rzekoma odpowiedź na
atak, jako obrona, przerastająca w „kontratak”.
Perfidne zastosowanie przemocy także jest manipulacją, ale
szczególną, gdyż polega na zdyskontowaniu w akcie (lub w ciągu aktów)
przemocy rozmyślnie wzbudzonych przewidywań, oczekiwań, zaufania
wzbudzonego z zamiarem jego nadużycia. Temu zaś zwykle towarzyszy
przewrotna oprawa argumentacyjna, symboliczna lub rytualna oparta na
zasadzie odwracania znaczeń (np. przemoc przedstawiana jako akt
miłosierdzia – jak w inkwizycyjnym akcie spalenia na stosie, nazwanym
aktem wiary - auto da fe, jako odsiecz i ratunek itd.) czy wręcz "odwracania
kota ogonem" (ofiara napaści, grabieży, gwałtu przedstawiana jako
winowajca).
Perwersyjnie perfidna forma zastosowania przemocy polega na
tym, że sprawca tak steruje sytuacją i zachowaniami swych ofiar, iż
szkodzą one samym sobie własnym działaniem (np. podjętym w obronie,
w próbie wydobycia się z opresji) – i na tym również, że poprzez
sprowokowane działania wzajemnie przeciwko sobie to właśnie one same

19

stają się narzędziem sprawcy w swoistym „łańcuchu pokarmowym”.
Klasycznym przykładem tego jest hitlerowska polityka wykorzystywania
konfliktów i „porachunków” etnicznych na terytoriach podbitych.
II. WYRÓŻNIKI MAKIAWELICZNEGO TYPU PRZEMOCY
Podstępna forma przemocy ma znamiona makiawelizmu nie po prostu
ze względu na swoją podstępność, lecz dopiero wtedy, gdy jest
przewrotna.
Przewrotność w działaniu podstępnym (także z użyciem przemocy)
polega na tym, że treść działania zaprzecza jego formie; deklaracje –
rzeczywistym pobudkom i intencjom; faktyczny sens (wymowa,
wydźwięk) zachowań, działań wypowiedzi i gestów destrukcyjnych,
użytych symboli zaprzecza ich formalnemu znaczeniu i powszechnie
uznanemu przeznaczeniu; przebieg i skutki działań zaprzeczają
wzbudzonym (zasugerowanym lub sprowokowanym) przewidywaniom
i oczekiwaniom; charakter zastosowanych środków zaprzecza
deklarowanym lub zasugerowanym celom.
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Ściśle makiaweliczny typ przemocy przejawia się dwojako:
(1) w tym, że przemoc jest tylko elementem (składnikiem) właściwego
środka działania, jakim jest podstęp, a nie środkiem równorzędnym i
komplementarnym wobec podstępu.
Przykład: kampania dywersji V kolumny w Sudetach, gdzie akty przemocy
same w sobie niczego nie rozwiązywały, nie zmieniały, natomiast stworzyły i
pewien stan rzeczy i fałszywy obraz stanu rzeczy, przy wykorzystaniu
okoliczności, iż wiara (na wyrost lub udawana) w ten obraz była wygodna dla
wiarołomnego Zachodu.
(2)

w przewrotnej interpretacji i prezentacji aktów destrukcji – przez
odwracanie kierunku zależności między przyczyną a skutkiem, między
faktycznym powodem a pretekstem, między istotą rzeczy a pozorem.
Akt przemocy przedstawiony jako akt miłosierdzia (klasyczny przykład: auto
da fe; nawracanie – ogniem i mieczem – jako dobrodziejstwo, zbawienie duszy
skazanej w przeciwnym wypadku na wieczyste potępienie i mękę). Celowe
wywołanie nieszczęścia, krzywdy, straty, aby następnie móc się na to powołać,
uzasadnić z góry powzięte zamiary koniecznością … stworzoną lub tylko
upozorowaną albo wyolbrzymioną przez siebie.
(3) w przekształcaniu ofiar we współsprawców własnej krzywdy lub
zagłady
W realizacji aktów lub ciągów przemocy (np. w polityce ludobójstwa)
posłużenie się ofiarami jako swymi narzędziami – aby ofiary działały na własna
szkodę lub zgubę, aby jedne z ofiar działały przeciwko innym, przybliżając swym
działaniem … zajęcie ich miejsca, podobny los własny. Przykład: wykorzystanie w
polityce NSDAP na podbitych obszarach wschodnich antysemityzmu Polaków i
Ukraińców, antypolonizmu Ukraińców itd.
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III. STOPNIE WYRAFINOWANIA PRZEMOCY MAKIAWELICZNEJ
Makiaweliczne sprzężenie manipulacji z przemocą – takie, że albo
przemoc staje się narzędziem podstępu, albo też przemoc staje się
możliwa i skuteczna dzięki zastosowaniu podstępu – występuje na trzech
poziomach złożoności, finezji.
Pierwszym poziomem jest przemoc po prostu podstępna,
drugim poziomem – przemoc nie tylko podstępna, ale przy tym
perfidna,
trzecim poziomem – przemoc perwersyjnie perfidna

Przykładem pierwszej kategorii jest przemoc będąca pułapką.
Z tym mamy do czynienia wtedy, gdy sprawcy uda się sprowokować
ofiarę – właśnie aktem przemocy - do czegoś, na czym to jemu zależy.
Znane są liczne takie przypadki: Zmuszenie napaścią do bójki, która
leży w interesie napastnika, a której wynik jest z góry przesądzony na jego
korzyść. Sprowokowanie drugiego państwa - aktami dywersji i ciągłym
naruszaniem granicy - do reakcji wojskowej, do militarnych działań
odwetowych, które następnie stają się pretekstem do rozpoczęcia wojny
„w obronie”. Spowodowanie – serią zamachów terrorystycznych –
intensyfikacji działań represyjnych, masowej inwigilacji, ustawodawstwa
wyjątkowego i zawieszenia praw obywatelskich, co prowadzi do
przeciwstawienia władzy społeczeństwu, a staje się też bodźcem do
wzrostu szeregów ugrupowań wywrotowych.
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Przemoc już perfidna wiąże się z tym, iż wykonawcy woli mocodawcy
po to wykonują swoje zadanie, aby następnie stać się ofiarą (w roli kozła
ofiarnego lub świadka, którego usuwa się przy zacieraniu śladów), zaś jej
ofiary są tak sterowane przechodnią relacją przemocy, aby własnym
działaniem prześladowały inne, przygotowując przez to… własną
zagładę.
Zastosowanie

makiaweliańskiego

schematu

"kozła

ofiarnego".

Przykład: szefowie NKWD Jeżow, Jagoda. Zlikwidowanie gorliwych i
niezawodnych wykonawców własnej woli, aby nikt nie czuł się zbyt
pewnie, abynastępcy zaczynali od zera, a zarazem, by samemu móc
nawet uchodzić za sprawiedliwego władcę, który naprawia krzywdy.

Przewrotnemu sterowaniu zausznikami służy też wikłanie ich w
sytuacje bez wyjścia lub szachowanie. Przykład: żony Kalinina i
Mołotowa osadzone w gułagu, w roli zakładniczek Stalina. Jeżow, Jagoda,
a zarazem, by samemu móc nawet uchodzić za sprawiedliwego władcę,
który naprawia krzywdy. [Makiaweliański wzorzec "kozła ofiarnego"]
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IV. PRZEMOC PERWERSYJNIE PERFIDNA

PERWERSJA
wyjątkowo pomysłowa, wyszukana (wyrafinowana), perfekcjonistyczna,
i właśnie przewrotna forma sadyzmu, okrucieństwa; kiedy sprawca
doznaje satysfakcji (na pograniczu rozkoszy) nie tylko i nie tyle z powodu
osiągnięcia swego celu (tu: zniszczenia, eksterminacji lub co najmniej
poniżenia, upokorzenia, obezwładnienia kogoś), ile z powodu okazji do
znęcania się, dręczenia,
poczucia wszechwładzy, nieograniczonej
możliwości „eksperymentowania” i „doskonalenia” swoich działań
prześladowczych, delektowania się swoją sadystyczną inwencją.

Obiegowe

pojęcie

perwersji

jest

dość

rozmyte

i

subiektywnie

zrelatywizowane - w tym sensie, że za kryterium perwersyjności uznaje
się zaprzeczenie - w takiej czy innej formie – stereotypom naturalności,
konwencjonalnym kanonom poprawności, normalności, przyzwoitości
itd. Perwersją nazywamy wtedy sposób działania już nawet nie
niekonwencjonalny i ekscentryczny, lecz dewiacyjny i wyzywająco
niezgodny z przyjętym w danej wspólnocie standardami normalności,
przyzwoitości, zazwyczaj podyktowany chęcią zaszokowania i upajaniem
się swoją samowolą, ale zarazem sprzężony z pewnymi formami
sadyzmu lub masochizmu lub sadomasochizmu.

Ściślejsze, etyczno-socjotechniczne rozumienie perwersji:
wyjątkowo pomysłowa i wyszukana perfekcjonistyczna, i właśnie
przewrotna forma sadyzmu, okrucieństwa.
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PERWERSYJNY TYP PRZEMOCY MAKIAWELICZNEJ:

(1) Stwarzanie aktem przemocy (lub ciągiem aktów przemocy ) takiej
sytuacji, że podmiot będący ofiarą chcąc (często - daremnie, o czym
nie wie lub wiedząc próbuje mimo to) uratować życie, egzystencję,
musi sam zadziałać na własną szkodę względnie zwrócić się po
"pomoc" do swego prześladowcy. Przy tym im bardziej wysila się
ofiara w obronie własnej, tym bardziej się pogrąża.
(2) Stwarzanie aktem/ciągiem przemocy takiej sytuacji, iż dany
podmiot zostaje współsprawcą, narzędziem przemocy, co jednak…
jest etapem na drodze do jego własnego unicestwienia.

Najdosłowniejsze ucieleśnienie tego wyrafinowanego sterowania czyjąś
autodestrukcją (w rozpaczliwym odruchu samoobrony):
szczególny rodzaj węzła krępującego ofiarę - taki, że każda próba
uwolnienia się czy choćby poluzowania zaciska pętlę, zwiększa
cierpienie, może nawet spowodować samouduszenie. Taki węzeł
zastosowali m.in. porywacze i mordercy ks. Jerzego Popiełuszki. Ale nie
oni pierwsi ni ostatni.
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SZCZEGÓLNY

PRZYPADEK

PRZEMOCY

PERWERSYJNIE

MAKIAWELICZNEJ:
autodestrukcja jako narzędzie działania przeciw innym

Dwie znane formy:

(1) Użycie przemocy w stosunku do samego siebie w działaniu
skierowanym przeciwko innym. Najprostszy przykład (ale to jeszcze nie
makiaweliczny i nie perwersyjny typ przemocy): wojna totalna,
samozniszczenie. Makiaweliczny charakter ma wtedy, gdy cios zadany
sobie jest środkiem zaszkodzenia innym, ale w ten sposób, iż następuje
upozorowanie cudzego sprawstwa i odwrócenie związku między
przyczyną a skutkiem. Przykład: samookaleczenie w celu oskarżenia o
napaść, próbę zabójstwa itp.

(2) Kierowanie – w sposób zakamuflowany, w ramach mistyfikacji przemocy przeciwko SWOIM (współplemieńcom, współwyznawcom,
współbojownikom itp.) po to, aby wzbudzić u nich wrogość wobec
rzekomych sprawców po stronie przeciwnej i uzasadnić własną agresję.
Klasyczny
przykład:
hitlerowskie
mistyfikacyjno-dyskredytacyjne
w

prowokacje
dywersyjnostosunku
do
państwa

czechosłowackiego w rozgrywce przedmonachijskiej o Sudety
(atakowanie mniejszości niemieckiej przez niemiecką V kolumnę,w
przebraniu za Czechów); podobne działania na pograniczu polskoniemieckim w przeddzień wojny w 1939 roku.
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Perwersyjna makiaweliczna przemoc w stosunku do ofiar
* zespolenie hitlerowskiej polityki w gettach z hitlerowską
propagandą ("urealnienie" propagandowego wizerunku Żydów
przez warunki życia w getcie),
* Żydzi niemieccy płacą… „odszkodowanie” za Kristallnacht
* stalinowski zamach na Kirowa i jego zdyskontowanie w
kampanii czystek, represji
* wizyta w Berlinie połączona z ultimatum Hitlera: prezydent
Hacha w pułapce [osobliwe zespolenie podstępu, przymusu w
postaci szantażu i przemocy psychicznej], z równoczesnym
szachowaniem Słowaków.
* Sterowanie zachowaniami ofiar przeciw sobie nawzajem.
Węgierska transakcja Eichmanna: uwolnienie pewnej grupy Żydów
w zamian za ciężarówki dla Wehrmachtu, zgoda kontrahentów pod
warunkiem, że zostaną użyte na froncie wschodnim, przeciw Armii
Czerwonej.

8. PRZESŁANKI MORALNEJ OCENY MAKIAWELIZMU

Pokusa makiawelizmu ma związek z postrzeganą - i interpretowaną
mniej lub bardziej trafnie albo opacznie - kolizją między moralnością a
polityką.
Samo wyrażenie "konflikt moralności i polityki" jest nieścisłym i mylącym
skrótem myślowym.
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Uproszczeniem i stwierdzeniem błędnym jest również pogląd "polityka
nie ma nic wspólnego z moralnością".
Prawdą jest tylko to, że
* każdy podmiot działania kieruje się w swym postępowaniu określoną
orientacją, postawą moralną, określona interpretacją moralności na
własny użytek; wbrew pozorom - potrzebuje i poszukuje racji moralnych
dla własnego postępowania
* ze względu na interesy partykularne normy moralne ulegają zwłaszcza w polityce - relatywizacji i instrumentalizacji
* makiawelizm nie polega na dosłownie pojętym amoralizmie, lecz na
manipulacji wartościami i zasadami moralnymi, instrumentalnym i
przewrotnym użytku z ideałów i wzorców moralnych
* makiawelizm nie zakłada po prostu, że moralności i polityki nie da się
pogodzić, lecz tylko to, że skuteczność działania politycznego jest
krępowana albo nawet niweczona w przypadku uznawania prymatu norm
moralnych nad koniecznościami politycznymi
* makiawelizm nie jest bezrefleksyjnym amoralizmem, lecz specyficznym
sposobem odniesienia się do dylematów moralnych towarzyszących
decyzjom i działaniom politycznym

Moralny aspekt działania politycznego:
• Naturalna potrzeba poczucia słuszności (=> MORALE jednostki
lub zespołu)
• Dylematy moralne i wręcz konflikty sumienia *
• Moralne koszty własne podmiotu działania
• Moralne koszty społeczne działania
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* szczególny powód dylematu: przypadek „mniejszego zła”
(Wysokie) morale zespołu, partii, armii:
• poczucie przynależności;
• poczucie odpowiedzialności przed wspólnotą i współtowarzyszami
(za własne postępowanie, jego wpływ na interesy i losy całości);
• poczucie słuszności sprawy, wyznawanych zasad;
• wiara w realność celów;
• a w konsekwencji w celowość wysiłków;
• własna gotowość do wysiłków na rzecz tych celów, zaangażowanie we
wspólne działanie, odpowiedzialne wykonywanie własnych zadań;
• identyfikacja ze współuczestnikami;
• gotowość do wysiłków szczególnych, ponadstandardowych, a nawet
do wyrzeczeń i poświęceń.

Podłoże ograniczonego wpływu moralności lub nadużywania wartości
i norm moralnych w działaniu politycznym:
• Sprzeczność interesów społecznych (dobro jednych osiągane za
cenę straty, szkody, krzywdy po stronie innych)
• Sprzeczność między interesem własnym (korzyścią, wygodą lub
obroną stanu posiadania, a nawet obrona własnej egzystencji,
warunkami bezpieczeństwa i przetrwania) a uznawanymi
zasadami
• Obiektywna relatywizacja systemów moralnych (zróżnicowanie
kryteriów i systemów moralnych w różnych środowiskach:
religijnych,
etnicznych,
klasowych,
zawodowych,
pokoleniowych)

Konsekwencja tych czynników:
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• Konflikt między wymogami pragmatyzmu (warunkami
skuteczności) a wymogami pryncypialności, ideowości,
rygoryzmu moralnego
• Pokusa „wyłączności” (monopolu moralnego) [tylko moja
interpretacja norm moralnych jest adekwatna; tylko moje
intencje i czyny są moralne]
• Pokusa relatywizmu moralnego („moralność Kalego”)
• Pokusa hipokryzji – samozakłamania i obłudy instrumentalnej
• Pokusa instrumentalizacji moralności (normy i rygory moralne
jako instrument i pretekst do narzucania własnych interesów i
wygód, do krępowania i podporządkowania sobie innych)

•
•
•
•

Tradycyjny przedmiot sporu w myśli politycznej:
Czy polityka jest „brudna”, amoralna – ze swej natury, a więc zawsze
Czy też polityka jest immanentnie uwikłana w dylematy moralne,
konflikty sumienia
Czy oprócz polityki amoralnej (cynicznej, moralnie nihilistycznej)
możliwa jest też polityka moralnie pryncypialna
Czy polityka zgodna z normami moralnymi i konsekwentna w tej
postawie może być skuteczna, czy też skazana jest na porażkę w
konfrontacji z polityką pozbawioną zahamowań moralnych
Różnica między absolutyzmem (rygoryzmem) moralnym a
relatywizmem moralnym:

Rygoryzm moralny:
nastawienie na bezwarunkowe i bezwyjątkowe przestrzeganie
oraz egzekwowanie od innych uznawanych i obowiązujących
norm – traktowanych jako jednoznaczne, niealternatywne,
jednakowe w treści bez względu na konkretną sytuację i bez
względu na własna wygodę, korzyść lub stratę podmiotu
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Relatywizm moralny:
Założenie o względności norm (ich treść, zakres i warunki
obowiązywania, stopień obligatoryjności itd. są względne, zależą
od konkretnej sytuacji, konkretnych celów działania i bilansu jego
kosztów) => selektywne i sytuacyjnie zmienne eksponowanie lub
marginalizowanie znaczenia określonych norm, odmienne
traktowanie wymogów moralnych wobec siebie i wobec innych
Stanowiska w kwestii kolizji moralności i polityki:
• Pięknoduchostwo
(Klerkizm):
aprioryczna
generalizacja
(przyrodzony amoralizm polityki, polityka zawsze jest brudna) i
próba „umycia rąk” , zachowania cnoty na zasadzie
nieuczestnictwa
• Orientacja moralistyczno-pedagogiczna (rygoryzm moralny
sprzężony nastawieniem na ocenianie siebie i innych pod kątem
przestrzegania rygorów i na uświadamianie, nakłanianie
naciskiem ideowo-wychowawczym; perswazyjne próby
„naprawiania świata i ludzi”)
• Pragmatyzm
(kierowanie
się
kryteriami
praktycznej
efektywności i elastyczności postępowania, realnych możliwości)
• Cynizm (lekceważenie i instrumentalne wykorzystywanie
obowiązujących zasad moralnych oraz postaw moralnych
otoczenia)

Różne oblicza pragmatyzmu:
• Postawa realistyczno-pryncypialna (dążenie do respektowania
nakazów moralnych jako zasada postępowania, realizm w
diagnozie sytuacji politycznych i dróg wyjścia, zdolność i
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•

•

•

•

•

gotowość do wyjątków, odstępstw od norm moralnych w
sytuacjach nasuwających konieczność wyboru)
Postawa wulgarnego utylitaryzmu (kierowanie się wyłącznie
korzyściami, wygodami, osiąganymi nawet za cenę naruszania
norm moralnych, sprzeniewierzania się zasadom)
Postawa jałowego pragmatyzmu (kult doraźnej i wymiernej
skuteczności, użyteczności, praktyczności – w oderwaniu od
celów ostatecznych i stałych zasad; zasada „cel niczym, ruch
wszystkim”)
Postawa ideowego pragmatyzmu (w służbie idei, w realizacji
zadań społecznych; szczerze motywowana lub fałszywie
usprawiedliwiana ideowym zaangażowaniem, dążeniem do
realizacji szczytnych celów i zasad gotowość do realizowania ich
za wszelką cenę) => zasada CEL UŚWIĘCA ŚRODKI
Postawa oportunizmu (ekspansywne przystosowanie do
okoliczności, układu sił i wymagań otoczenia – oparte na
koniunkturalizmie, pozorowaniu zaangażowania, gotowości do
„zgniłych kompromisów”, do zdrady zasad i współtowarzyszy w
imię ciągłości statusu, zachowania lub powiększenia własnego
stanu posiadania)
Postawa konformizmu (nastawienie na „święty spokój”,
„unikanie kłopotów”, bierne dostosowywanie się do sytuacji i
postaw środowiska, wyzbycie się własnych poglądów i wyboru –
intencja przerzucenia rozstrzygnięć moralnych i ideowych na
innych, zasłonięcia się tendencją powszechną, wolą zbiorową
itd.)

Istota cynizmu:
(1)

świadomość istnienia zasad i norm moralnych
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(2)
(3)

(4)
(5)

świadomość ich znaczenia dla współżycia ludzi i trwałości
wspólnot ludzkich, więzi społecznych
świadomość przywiązania innych do tych zasad, gotowości do ich
przestrzegania

Potraktowanie tych czynników jako własnej przewagi
Świadome instrumentalne wykorzystywanie pryncypialności,
uczciwości i ideowości innych jako ich słabości

Dwie formy przejawiania cynizmu:
1. Cynizm zawoalowany: wsparty hipokryzją, pozorowanie
zgodności własnego postępowania z normami
moralnymi, relatywizm - selektywne powoływanie się
na nie, gdy to jest wygodne
2. Skrajny cynizm: nihilizm moralny + demonstracja
lekceważenia dla norm moralnych i postaw moralnych
innych ludzi – w poczuciu własnej bezkarności, a ich
bezsiły, bezradności

9. MAKIAWELIZM MORALIZATORSKI
Instrumentalne i oparte na hipokryzji posługiwanie się wartościami,
zasadami i kryteriami moralnymi w oddziaływaniach podstępnych i
nacechowanych złą wolą.
W szczególności:
* podmiana pojęć i kryteriów (różnice ideologiczne i polityczne
interpretowane "po prostu" w kategoriach dobra i zła, przyzwoitości i
nieprzyzwoitości,

szlachetności

i

nikczemności;

konflikt

polityczny ujmowany w kategoriach walki dobra ze złem)

ideowo-
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* uzurpatorska postawa "abonamentu racji moralnej" i własnej
wyższości moralnej nad oponentami
* "moralizowanie" (arbitralne ocenianie i pouczanie innych, bez
gotowości do poddania się ocenie partnerów i rywali)
* relatywizm moralny lub cynizm przedstawiane nie jako pragmatyzm,
ale jako moralny pryncypializm i rygoryzm

Moralność... "użytkowa" (=> Bronisław Łagowski)
Nieetyczna moralność polityki (=> Paweł Kozłowski )

Hipokryzja (dwulicowość, obłuda):
postawa zakłamania w szczególności: podwójna miara
(inną miarą oceniamy własne intencje i czyny, inną postępowanie
innych; według własnej wygody)
"Moralność Kalego"
Dwa aspekty hipokryzji:
* obłuda instrumentalna
* samookłamywanie

MORALIZATORSTWO

Dwa rodzaje „moralizowania”:
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Moralistyka – refleksja moralna i rygoryzm moralny oparty na zasadzie
„wymagam od innych tego, czego wymagam od samego siebie i czemu
sam daję świadectwo”;

Moralizatorstwo

–

obłudne

i

instrumentalne

posługiwanie

się

kategoriami moralnymi, pozorami pryncypialności i obrony moralności
jako pretekstem do zapewnienia sobie arbitralnej, uprzywilejowanej
pozycji (oceniam wszystkich wokół siebie, samemu nie podlegając ich
ocenie ani kontroli)

Moralizatorska redukcja moralnej kwalifikacji zjawisk
• manichejska,
dychotomiczna
wizja
rzeczywistości
(wszystko podlega ocenie moralnej, jest albo dobre – i tylko
dobre, albo złe – tylko złe)
• prostacki schemat implikacji i generalizacji:

DOBRO

ZŁO

DOBRZY LUDZIE

ŹLI LUDZIE

DOBRE INTENCJE

ZŁE INTENCJE

DOBRE UCZYNKI

ZŁE UCZYNKI

Manipulacyjny charakter moralizatorstwa:
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• rozmyślne zacieranie różnicy i granicy między kwestiami
moralnymi a obyczajowymi (=> „nieobyczajność”)
• werbalny absolutyzm moralny, pseudopryncypialność
sprzężone… z relatywizmem moralnym (hipokryzja,
podwójna miara w ocenie)
• przenoszenie sporów ideologicznych i politycznych na
płaszczyznę moralną (zastępowanie argumentacji i
samookreślenia szantażem moralno-emocjonalnym)
• strona sporu – sędzią (sędzia we własnej sprawie,
samozwańczy osąd innych)
• pozorowanie własnej apolityczności, bezstronności,
bezinteresowności

Moralizatorstwo jako makiawelizm:
swoiste zastosowanie formuły "cel uświęca środki" * mam słuszność z góry (jako reprezentant dobra, uosobienie
dobra)
* cokolwiek uczynię w słusznej sprawie, będzie to słuszne
* kto ma inne zdanie niż ja, ten jest złym człowiekiem
*

kto

mi

się

sprzeciwia,

opiera,

ten

jest

grzesznikiem

zatwardziałym
* skoro zwalczam zło, to wszystko, co służy zwalczaniu zła przeze
mnie wskazanego, jest dobrem

W praktyce:
* kłamstwo w służbie prawdy
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* zamordyzm w imię wolności i demokracji
* duma z czynów i zachowań nikczemnych (w walce z wrogiem
to zasługi, dobre i chlubne uczynki)
* regularne stosowanie szantażu moralnego

10. MOŻLIWE ZNACZENIA I INTERPRETACJE
MAKSYMY "CEL UŚWIĘCA ŚRODKI"

1) Przenośnie: nadaje im słuszność
2) Cel zapewnia alibi środkom i wykonawcom działania
Ważny jest cel sam w sobie, dobór środków to kwestia
„techniczna”. Do słusznego celu należy dążyć, zatem dobra (a w
każdym razie dopuszczalna) jest każda droga, która do tego celu
doprowadzi. => Swoboda w doborze środków, dowolność środków
możliwych do zastosowania to warunek spełnienia powinności.
Powinność (obowiązek realizacji celu) nakazuje techniczne,
pragmatyczne podejście do środków; w działaniu na rzecz słusznego
celu nie powinny nas deprymować, demobilizować, demotywować,
krępować, ani tym bardziej paraliżować dylematy, wątpliwości
dotyczące przewidywanych lub już zastosowanych środków.
Alicja Glińska, Lenin o rewolucyjnej przemocy, ETYKA, nr 16,
Warszawa 1978, s. 26.
[O zasadzie „cel uświęca środki”: ]
W ogólnie przyjętym rozumieniu oznacza ona, iż tylko cele podlegają
moralnym ocenom, natomiast wartość środków zależy od tego, czemu i jak
służą. Wynika stąd, iż jeśli cele polityczne są moralnie pozytywne, to
wszelkie działania skutecznie im służące automatycznie stają się moralne,
znikają więc dylematy moralne w polityce.
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3) Bezwzględna wartość i obligatoryjność celu (ma być osiągnięty, i
już) pociąga za sobą nieważność kwestii kosztów (w tym także tych
moralnych).
Na zasadzie: "gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą".
Nieważne, ile nas i innych to kosztuje, ważne, by cel został
osiągnięty, a post factum: ważne, że cel został osiągnięty.
W wersji niewyraźnej, niedopowiedzianej czy wręcz blankietowej:
przyzwolenie mocodawców, rozkazodawców lub "klientów" dla
dowolnych kosztów, gotowość działającego do poniesienia
dowolnych kosztów własnych i spowodowania dowolnych kosztów,
strat społecznych.
W wersji maksymalistycznej: cel ma być osiągnięty za wszelką
cenę. Za wszelką, to znaczy - nawet za najwyższą. [Znane przykłady
w działaniach wojennych, ale i w przekształceniach ustrojowych]
4) Cel święty (gdyż tylko taki może "uświęcać") jest tym samym
konieczny.
Urzeczywistnienie tego celu jest koniecznością, powinnością,
"świętym" obowiązkiem - więc przez swoją świętość czyni
koniecznymi (tzn. niezbędnymi, a zarazem nieuniknionymi) te
środki, które zapewniają jego realizację.
5) Cel uwzniośla zastosowane środki
Szlachetny cel użycza swego splendoru instrumentom i
wykonawcom działania. Zmienia na korzyść kwalifikację czynu,
nawet najbardziej trywialnego lub samego w sobie nikczemnego (np.
zbrodni, zdrady, kłamstwa itd.). To cel stanowi o kwalifikacji i ocenie
czynu, a nie sam w sobie sposób działania, rodzaj i charakter
zastosowanych środków. Przykład: zabójstwo jest zabójstwem,
okrucieństwo okrucieństwem, zemsta (odwet, mściwość w rewanżu)
po prostu zemstą itp., ale: mord rytualny ma już charakter
patetyczny, akt odwetu może być przeżywany i przedstawiany jako
akt sprawiedliwości dziejowej, prześladowanie może być
interpretowane jako zasłużona kara lub konieczna obrona, przejście
do obozu zwycięskiego jako… akt wyzwolenia itd. itp.
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Potrzeba uwznioślenia należy, jak wiadomo, do dość istotnych i
uniwersalnych: zarówno z punktu widzenia dobrego samopoczucia
działających, jak i z punktu widzenia otoczenia.
Uwznioślenie także w tym sensie, iż środki problematyczne
moralnie, w rygorystycznym ujęciu niedopuszczalne, skazane na
potępienie traktowane są jako poświęcenie dokonane przez
wyznawców wielkiej idei, bojowników wielkiej sprawy. W służbie
idei, sprawie zdobywam się na coś, co mnie osobiście obciąża.
Przykład: etos jezuicki, etos bolszewicki (w tym: postawa ofiar
stalinowskich czystek, uznających słuszność, a nawet konieczność
osobistej ofiary w sytuacji niesprawiedliwych oskarżeń.
6) Cel dosłownie czyni świętym zastosowany środek:
Zastosowane środki zostają wyłączone spod oceny i dyskusji.
Święty cel skłania (zmusza) do uznania na wyrost, nawet do podziwu
dla tego, co doprowadziło do osiągnięcia celu i było skutecznym
wypełnieniem obowiązku, powinności.
Widoczny jest tu akcent szantażu emocjonalno-aksjologicznego:
wątpliwości wobec środków mają źle świadczyć o tych, którzy je
wyrażają. Odbierane i przedstawiane są jako swego rodzaju
profanacja, bluźnierstwo, a nawet powód do zakwestionowania
czyjejś wiary w słuszność sprawy, idei, nadrzędnego i oczywistego w
danej ideologii celu. To jeśli chodzi o otoczenie, ofiary itp., a jeśli
chodzi o wykonawców, współwyznawców, zauszników, to owa
maksyma brzmi jak nakaz posłuszeństwa i dyspozycyjności, jak
niegdyś w etosie jezuickim]
7) Cel uzasadnia (pragmatycznie) środki – jako niezbędne lub w
każdym razie celowe w danej sytuacji i w danej sprawie;
8) Cel sankcjonuje środki
Nadaje i potwierdza ważność czynności wykonawczych, nakazuje
posłuch wobec nich ze względu na posłuch dla ich „tytułu” ideowego,
programowego.
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9) Cel usprawiedliwia środki
Samousprawiedliwienie jako odpowiedź na własną potrzebę
dobrej samooceny, a zarazem na pragnienie pozytywnej oceny
otoczenia, przynajmniej na zasadzie zachowania pozorów.
Odpowiedź na rozterki lub poczucie winy z powodu charakteru
zastosowanych środków: świętość celu ma przynieść ulgę, akceptacja
wyniku ma przeważyć nad świadomością kosztów, odstępstw od
zasad.
A zarazem - usprawiedliwienie przed otoczeniem (w tym współtowarzyszami, współwyznawcami; skuteczne wtedy, gdy ich
przywiązanie do celu przeważa nad moralnym dyskomfortem
środków.
10)
Cel rozgrzesza wątpliwe i niegodziwe środki oraz
wykonawców działania
Jeśli nawet same w sobie zastosowane środki były lub byłyby w
przypadku zastosowania pozbawione cnoty, to przez wzgląd na
uznaną konieczność lub powinność, wzniosły charakter celu nie
uznajemy użycia tych środków za grzech, ba, same te środki w tym
kontekście przestają być grzeszne.
M.in. w tym kontekście przyjmuje się zasadę „gdzie drwa rąbią,
tam wióry lecą”; wielkie przedsięwzięcia pociągają za sobą przykre
nieraz obowiązki.
(11) Cel asekuruje środki
Cel niejako poręcza
za środki, na podobnej zasadzie, jak
mocodawca-patron poręcza za swoich podopiecznych czy
protegowanych; chroni przed wątpliwościami, odpowiedzialnością.

11. DEFORMACJE ZALEŻNOŚCI
MIĘDZY CELAMI A ŚRODKAMI
ORAZ SAMYCH CELÓW I ŚRODKÓW
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I. Deformacje celów
(1) Opaczne rozumienie wartości, celów
komentarz Mieczysława Michalika

(2) Obsesyjna fiksacja celu
komentarz Wiesława Łukaszewskiego

(3) Instrumentalizacja wartości - sprowadzonych do roli narzędzia
(4) Instrumentalizacja samego celu

(5) Dylemat granic i braku granic dla swobody działania,
samowoli i nieodpowiedzialności podmiotu
komentarz Stanisława Mocka

II. Deformacje (wynaturzenia) środków
(1) Fetyszyzacja środków; demoralizujący fetysz skuteczności
komentarz Katarzyny Kolendy
(2) Degeneracja środków (np. "owoce z zatrutego drzewa")
komentarz Tadeusza Pszczołowskiego
(3) Autotelizacja i fiksacja środków
komentarz Czesława Znamierowskiego i Ericha Fromma
(4) Praktyczne zaprzeczenie celom
przykład: samozaprzeczenie w sposobie myślenia i działania krzyżowców,
inkwizycji, potem jakobinów i bolszewików
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12. FETYSZYZACJA METOD I ŚRODKÓW DZIAŁANIA

Fetysz
Pierwotne, najbardziej dosłowne znaczenie terminu:
Przedmiot obdarzony domniemaną mocą magiczną, za emanację właściwości
bożyszcza i z tego powodu otaczany czcią, uwielbieniem, pożądaniem. Narzędzie
kultu przeobrażające się w faktyczny obiekt kultu.

Współczesne znaczenie słowa:
Przedmiot materialny o walorach użytkowych, zaspokajający potrzeby
konsumpcyjne lub obiekt konwencjonalny (np. symbol; rytuał, obrządek,
ceremonia; procedura; schemat działania; instytucja), który z narzędzia
zaspokajania określonych potrzeb, spełniania pewnych funkcji przeistacza się w
wartość samoistną i dominującą, podporządkowując sobie wartości, którym miał
służyć (=> odwrócenie relacji między celem a środkiem, między treścią a formą).
Klasyczny przykład - w analizie Marksowskiej:
fetyszyzm towarowo-pieniężny
Dobra materialne zapewniające wygodę, komfort, luksus tudzież prestiż
(choćby urojony) ze środka stają się wartością samą w sobie i celem właściwym.
Gromadzenie majątku dla samego gromadzenia i wzrostu.
Analogicznie - zmiana statusu pieniądza. Środek wymiany i miara wartości
wymiennej staje się miarą wartości użytkowej, a nawet symbolicznej, a wreszcie
- wartością samą w sobie.
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Tendencja w funkcjonowaniu nowoczesnych instytucji - administracyjnych,
biurokratycznych, ale i gospodarczych:
Fetyszyzacja struktur, metod i środków działania
Polega na tym, że nadaje im się wartość samoistną, traktuje jak cel sam w sobie,
a nawet podporządkowuje im się (dostosowuje do nich i ogranicza) rzeczywiste
cele, zasady i funkcje organizacji.
Energia i aktywność działających koncentruje się i wyczerpuje na
kultywowaniu cenionych środków, metod – bez względu na ich aktualność,
sytuacyjną adekwatność, skuteczność.

Przykłady fetyszyzacji metod i środków działania:
* dyskusja dla dyskusji;
* obowiązkowa konsultacja w kwestiach oczywistych lub już przesądzonych;
* budująca manifestacja jedności kierownictwa lub poparcia dlań w zespole,
społeczności (jedność jako wartość ważniejsza niż realne rozbieżności i potrzeba
rozstrzygnięcia sporu);
* efekciarskie pokazy najnowszych technik i narzędzi służące bynajmniej nie
ich wdrożeniu, lecz wyłącznie wywarciu wrażenia – słowem, wszelkie działania
na pokaz, podejmowane nie po to, aby coś rozwiązać, przekształcić, realnie
rozpocząć lub zakończyć, ale wyłącznie po to, by potwierdzić ich wartość,
przywiązanie do nich.
Fetyszyzacja powoduje umocnienie barier wspomnianych wcześniej, gdyż
narzuca jako święte i "oczywiste" pewne formy działania, choćby wbrew
potrzebom i kosztem efektów.
W organizacji przeżartej fetyszyzmem raz po raz natykamy się na rozmaite
porośnięte mchem, ale nienaruszalne święte kamienie: stanowiska; tytuły,
uroczyste nazwy; osobistości, które zaszczycają w ten osobliwy sposób, że
wszystko kręci się wokół nich zamiast i kosztem efektywnej roboty. Przy tym, im
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więcej takich ornamentów, tym mniej roboty i tym więcej samochwalstwa,
samoupojenia. Grupa fetyszystów nie zajmuje się niemal niczym poza
opiewaniem swoich przewag i zasług, wzajemnym nagradzaniem w kręgu
wzajemnej adoracji, demonstrowaniem świętego oburzenia wobec wszelkiej
krytyki i sugestii zmian.
Żywiołowa konsekwencja fetyszyzacji struktur, rytuałów i procedur:
praktyczne wcielanie w życie maksymy "cel niczym, ruch wszystkim"; z
poprawką, że w istocie to b e z r u c h ; cykliczna reprodukcja jałowych i
przeżytych form funkcjonowania, schematów powielanych automatycznie i
bezrefleksyjnie, utrwalonych przyzwyczajeń.
Przeciwstawna konsekwencja fetyszyzacji (jako tendencji) i fetyszyzmu (jako
utrwalonej postawy): swoiste urzeczywistnianie maksymy "cel uświęca środki".
Swoiste, gdyż deklarowany cel jest tylko ornamentem, parawanem, fasadą lub
zakłamanym uzasadnieniem rzeczywistych, właściwych dążeń przesądzonych
podświadomie.

Związek fetyszyzacji ze skłonnością do makiawelizmu
Fetyszyzacja idei (ideologii) czczonej w oderwaniu od ludzkich
potrzeb i kosztów jej realizacji
Specyficzne zastosowanie formuły pochodzącej (w innym kontekście) od św.
Augustyna: fiat iustitia et pereat mundus (sprawiedliwości musi stać się zadość,
choćby świat miał sczeznąć).
"Urzeczywistnianie" idei postępu, wolności, równości, sprawiedliwości
dziejowej, sprawiedliwości społecznej, demokracji itd. na takiej zasadzie, jak w
dowcipie radzieckim: Walka o pokój była tak zacięta, że nie pozostał kamień na
kamieniu.
Podejście

charakterystyczne

dla

postaw

fanatyzmu,

ekstremizmu,

fundamentalizmu, integryzmu religijnego, ortodoksji w ideologiach świeckich.
=> Wdrażanie "świętych" zasad i wzorców bez oglądania się na jakiekolwiek
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koszty, straty, z lekceważeniem stawianego oporu, a nawet ze wzrastającą
zawziętością w reakcji na opór.

Fetyszyzacja władzy
Władza (rozumiana w kategoriach dominacji, jednostronnej przewagi,
możliwości narzucania innym swojej woli) zmienia swój status: z narzędzia
działań integrujących, konsolidujących, konstruujących jakiś porządek i
gwarantujących jego funkcjonowanie oraz utrzymanie przeistacza się w wartość
samoistną i cel sam w sobie.
Wypaczona motywacja "kratyczna" (władcza): celebrowanie władzy jako
świadectwa i gwarancji własnej wartości, przewagi nad innymi, satysfakcji z
powodu dominowania. Aż po narcystyczne samoupojenie (autodeifikacja władzy
- poczucie własnej doskonałości i wszechmocy) oraz sadystyczne skrzywienie
(czerpanie satysfakcji z poczucia własnej arbitralności i bezkarności, a cudzej
bezsilności, bezradności; z powodu upokarzania i poniżania innych).
Dążenie do zdobycia władzy będącej wartością samoistną - typowe dla postaw
politykierstwa i karierowiczostwa - pociąga za sobą gotowość do wszelkich możliwych
środków i brak zahamowań (moralnych, obyczajowych, prawnych). "Po trupach do
celu". Koniunkturalizm, wiarołomstwo, cyklicznie powtarzany neofityzm (rzekome
nawrócenia na nową wiarę gwarantującą karierę, władzę).
Fetyszyzacja władzy już zdobytej i sprawowanej:
celebrowanie władzy, "upajanie się" władzą; skupianie się nie tyle na spełnianiu
jej funkcji społecznych (rozwiązywaniu problemów i zadań społecznych), ile na
potwierdzaniu jej posiadania, demonstrowaniu swojej siły i samowoli,
szykanowaniu i zwalczaniu oponentów. W wydaniu makiawelicznym: skrajna
instrumentalizacja zasad i wartości, koniunkturalnie, okazjonalnie i selektywnie
przekształcanych w pretekst lub narzędzie do poszerzania zakresu własnej władzy
oraz do piętnowania i nękania opornych.
Fetyszyzacja autorytetu
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Analogicznie: kultowy stosunek do takiego czy innego autorytetu (religijnego,
ideologicznego, patriotycznego) jako motywacja do zakłamanej mitologizacji
(idealizacja autorytetu, "brązownictwo" - wbrew faktom; fałszowanie historii,
biografii) i manipulacji wizerunkowych (przypisywanie autorytetowi cudzych
zasług); odwoływanie się do wzajemnie sprzecznych uzasadnień i rekomendacji
w próbach sakralizacji autorytetu.

13. PUŁAPKI PRAGMATYZMU
W DZIAŁANIU POLITYCZNYM
Pragmatyzm (w rozumieniu prakseologicznym, nie filozoficznym):
absolutyzacja kryteriów użyteczności i skuteczności działania. Skuteczność
traktowana jako sprawdzian sensowności działania, jako najważniejsze lub
jedyne kryterium oceny, jako samoistna przesłanka działań (nawet w
oderwaniu od celów ostatecznych, deklarowanych zasad i wartości)
W interpretacji trywialnej: celowe jest podejmowanie tylko takich działań,
które gwarantują sukces.
Pokusa odwrócenia kierunku oceny: jeśli jakieś działanie jest skuteczne, to
znaczy, że jest (było) słuszne. => Blankietowa, uznaniowa formuła słuszności
(rozstrzyga nie cel, ale efekt).
W skrajnym wydaniu:
* efekt (nietożsamy z założonym celem) redefiniuje cel
* efekt jest "podmianą" celu
* efekt unieważnia pierwotny cel, staje się źródłem następnych celów

Trzy rodzaje pragmatyzmu:
• Bezwzględny maksymalizm: skuteczne osiąganie celów, jednak za
wszelką cenę, bez zahamowań i bez liczenia się z kosztami
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• Elastyczność w duchu maksymy „cel niczym, ruch wszystkim”. Cel
ideologiczny – ostateczny, nadrzędny – wydaje się albo mrzonką ( czymś
z założenia zupełnie nierealnym, którego deklarowanie ma charakter
rytualny, ma być poświadczeniem przynależności i identyfikacji, a nie
praktyczny, jako zobowiązanie), albo czymś bardzo odległym (zanim go
osiągniemy, a nieprędko to nastąpi, trzeba zająć się sprawami
powszednimi, drobnymi krokami – i tu zrobić to, co się da oraz „ile się
da”).
• Wg zasady dobrych chęci – działanie w dobrej wierze, z intencją
przybliżenia tego odległego i maksymalistycznego celu, ale ze
świadomością, iż nie wszystko zależy od nas, że w takim razie próba
realizacji tego celu wymaga elastyczności taktycznej, zręczności,
przebiegłości. => Trzeba pozyskać sojuszników, w zamian za ustępstwa
(=>kompromisy), realizować pewne zasady w zakresie i w formie
możliwej do przyjęcia dla sojuszników czy tej części społeczeństwa,
którą chcemy pozyskać. I przy tym jeszcze trzeba zagwarantować sobie
odpowiednią pozycję, wpływy, władzę.
Zwodnicza maksyma przewodnia: robimy to, co jest możliwe, osiągamy

tyle, ile się da.

Blankietowy, uznaniowy charakter schematu „ile się da”:
• Ile się da, zależy od układu sił, zwłaszcza od siły i woli przeciwników
• Ile się da, może zależeć od woli i siły niezbędnych sojuszników, którzy
mają własny punkt widzenia, swoje warunki, mogą stawiać opór,
wymuszać ustępstwa i rezygnację z czegoś.
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• Ile się da, zależy też od naszej własnej determinacji (wiary w słuszność i
realność => morale, rozmachu i ambicji w działaniu wytrwałości,
konsekwencji; pewności siebie lub zwątpień, skrupułów).
Formuła „ile się da”, „to, co jest możliwe” może być zarówno
usprawiedliwieniem

dla

minimalizmu,

oportunizmu,

jak

i

korelatem

woluntaryzmu, awanturnictwa (siła myślenia życzeniowego; zawrót głowy od
sukcesów).
Jednakże: przez analogię do Mertonowskiej samospełniającej się przepowiedni:
natężenie własnej wiary, mobilizacji i determinacji może rzeczywiście zwiększać
efektywność działania (to, co zdawało się niezwykle trudne, okazuje się łatwiejsze;
to, co zdawało się niemożliwe, okazuje się możliwe) lub przekreślać szanse czy też
z góry minimalizować efekty już w punkcie wyjścia (działania połowiczne,
asekuracyjne, pozbawione wiary; krok naprzód, dwa kroki wstecz).

Demoralizacja mandatariuszy (reprezentantów):
=> Następuje odwrócenie perspektywy: skoro gwarancją realizacji celu
ma być odpowiedni status depozytariuszy tego celu, zasad, to wydaje się,
że wszystko, co służy polepszeniu lub utrwaleniu ich statusu, służy też
realizacji celu.
Miarą skuteczności zaczyna zdawać się to, co osiągnęli słudzy dla siebie
w tej służbie, a krytyka takiej ich skuteczności jedynie na własny użytek
(wygody, komfortu, stabilizacji, awansu) zaczyna być uznawana za
przeszkadzanie w służbie, misji, za szkodnictwo.
Paradoks oportunizmu:
Polityk miękki w stosunku do tych, z którymi powinien walczyć o
pewne zasady, zaczyna być twardy w stosunku do własnych
zwolenników – ich poucza, karci, karze, w tym samym czasie, gdy łatwo
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oddaje pola przeciwnikom danej wspólnoty. W rzeczywistości zaś ten
status

może

być

zapewniany

kosztem

odstępstw,

a

nawet

sprzeniewierzeń.

Moralne zużywanie się – idei oraz działających ludzi.
Nie jest tak, że sprawy odłożone na bok czy ad Kalendas graecas pozostają bez
uszczerbku, że cele okrojone potem mogą na powrót spuchnąć (jak z odchudzaniem
i powrotem do wagi), że cnota zbrukana może znów być cnotą. „Nie wchodzi się
dwa razy do tej samej rzeki”.
Nie jest też tak, że straty zawsze można odzyskać albo zrekompensować czym
innym.
Metaforyczna ilustracja strat nieodwracalnych i niepowetowanych:
(1) zastaw w lombardzie – rzeczy bezcenne oddane w depozyt za bezcen, wykup
z kolei na zasadzie lichwiarskiej),
(2) żona zastawiona w grze w karty, z obietnicą, że mąż zaraz się odegra (Jaka jest
gwarancja, że się odegra? Jaki ona ma powód, by jak gdyby nigdy nic powrócić do
męża, gdyby nawet się skutecznie odegrał => kwestia wiarygodności, zaufania).

Relatywizacja skuteczności w wulgarnym pragmatyzmie,
skłaniająca do naruszania zasad:
Silniejszy może na więcej sobie pozwolić.
Słabszy musi większym kosztem (dokonując przeceny czy wyprzedaży własnych
wartości) zabiegać o dopuszczenie, przyzwolenie itd., przy czym niekoniecznie to
rekompensuje jego słabość, poprawia jego sytuację. Jego gotowość do daleko
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idących ustępstw psuje jego pozycję przetargową, sprzyja jego lekceważeniu. =>
Zgniłe kompromisy.
Z kolei u tych, którzy poczuli swoją siłę: demoralizacja z powodu siły,
bezkarności, skłonność do skrajnych nadużyć.

14. MAKIAWELIZM W ROLACH PRZYWÓDCZYCH
I W OSOBOWOŚCI PRZYWÓDCÓW

TEZA:
Makiawelizm to nieuchronna pokusa dla przywódców, zwykle postrzegana jako
konieczność lub nawet jako stan naturalny.

POKUSA:
Sytuacja, gdy występuje konflikt między uznawanymi przez jednostkę lub zespół
ludzi zasadami i wartościami a pojawiającą się okazją i bodźcem do osiągnięcia jakiejś
korzyści lub satysfakcji niezgodnej z nimi, chęcią dostępu do jakiejś atrakcji objętej
tabu lub jakimś zakazem, zamiarem zrealizowania określonego interesu. Ten konflikt
- i dylemat moralno-ideowy - rozstrzygany jest tak, że podmiot jest gotów do
naruszenia uznawanych zasad i wartości, do ominięcia lub zlekceważenia
obowiązujących go zakazów i nakazów.
Subiektywne źródło pokusy makiawelizmu nawet u polityków przepojonych etosem służebności, a zarazem profesjonalizmu:
typowy dla ról przywódczych „obszar niepewności”.

Przywódca może mieć poczucie, że jest niezrozumiany i niewysłuchany niesłusznie,
że jego obowiązkiem w odpowiedzi na przeszkody i opór we własnych szeregach jest
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„postawić na swoim” (czego jednak nie interpretuje w kategoriach egocentrycznych,
lecz w kategoriach służebności i odpowiedzialności, etosu opiekuna spolegliwego).

I rzeczywiście bywa tak, że to on ma rację, nie zaś jego oponenci, rywale aspirujący
do zastąpienia go, nawet – nie większość w zbiorowości, która mu się opiera. Jak
wiadomo, mąż stanu to ktoś zdolny przeciwstawić się zbiorowemu błądzeniu. Ale też
równie dobrze przywódca może się mylić, co z kolei może wynikać z ideologicznej
ortodoksji, fanatyzmu, z niedoinformowania, ignorancji, jak i ze zwykłej megalomanii.

Sytuacja, w której lider może wykorzystywać przewagę przypisaną do jego funkcji,
jest potencjalnie pułapką i dla niego, i dla reprezentowanej, obsługiwanej przezeń
zbiorowości: dyspozytor i kontroler funkcjonowania danej zbiorowości sam nie jest
kontrolowany. Powstaje i możliwość, i pokusa nadużywania tej przewagi, władzy,
autorytetu.
W przypadku alienacji społecznej i demoralizacji przywódcy wyobcowanego, a
niekontrolowanego, uwolnionego od ograniczeń dla swego „widzimisię”, dochodzi do
upojenia władzą, a wraz z tym do chorobliwego egocentryzmu i megalomanii.

Zaczyna się – z pozoru niewinnie – od tego, że zachowanie władzy (formalnej czy
nieformalnej) staje się dla jednostki sprawą honoru, osobistej godności, czasem
również bezpieczeństwa.

Z czasem dokonuje się paradoksalna zamiana miejsc w relacjach ‘służba – sługa’,
‘cel – środki’. Służba zostaje podporządkowana interesom, wygodzie, ambicjom sługi.

Cele instytucji lub ruchu społecznego stają się dlań pretekstem, a w każdym razie
środkiem, narzędziem, a nie celem samym w sobie.

Obiektywne przesłanki pokusy makiawelizmu
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Przywódca, jak wiadomo, ma być przewodnikiem, który wskazuje cel i drogę,
przeprowadza wspólnotę przez drogę pełną przeszkód i niebezpieczeństw, chroni,
ale też w tym celu jednoczy i dyscyplinuje.

Przywódca łączy w sobie funkcje:
* integratora,
* organizatora (zarządcy),
* opiekuna spolegliwego;
* często także – wizjonera, a nawet i
* wychowawcy (gdy nie jest tylko menadżerem państwa, partii czy kościoła,
lecz również ideologiem).

Działając na rzecz konsolidacji i przetrwania zbiorowości, dążąc do
zapewnienia efektywności zbiorowego wysiłku musi być w tym celu wyposażony
w określone prerogatywy i środki, występować w roli dyspozytora w społecznym
podziale pracy i dystrybutora dóbr, a jego zdolność do decydowania wymaga
koncentracji i kumulacji autorytetu, charyzmy lub władzy
Komponentem, warunkiem i gwarancją tej służebności jest jego przewaga nad
otoczeniem: lepsze poinformowanie lub monopol informacji w pewnych kwestiach,
dysponowanie dobrami – zarówno narzędziami realizacji zadań, jak i środkami
wynagradzania sprzymierzeńców, adherentów spolegliwych, względnie karania,
upośledzania oponentów.
Formalnie czy nieformalnie jest on dysponentem „zasobów ludzkich” w danej
wspólnocie i selekcjonerem kadr. Do jego obowiązków poniekąd należy
dobieranie sobie współpracowników według kryterium ich użyteczności w
wykonaniu określonych zadań. To jednak – warto sobie to uświadomić –
implikuje z konieczności instrumentalne podejście do ludzi, partnerów,
podwładnych – zarówno w sensie pozytywnym (kto do czego jest potrzebny,
przydatny), jak i negatywnym (kto jest niezdolny, zbędny lub niewygodny w
danym zadaniu).
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Z tym wiąże się selektywność ocen i uznania (interesują nas tylko użyteczne w
danym działaniu walory podwładnego, on sam interesuje nas o tyle, o ile ma cechy
przydatne w danym przedsięwzięciu czy zadaniu). Oznacza to – per fas et ne fas
– kierowanie się innymi racjami niż te charakterystyczne dla humanistycznego
wzorca powszednich więzi międzyludzkich, kiedy każda osoba i więź z nią
stanowią wartości same w sobie. W procesach zarządzania, kierowania,
nieformalnego przywództwa nieuniknione jest selektywne, przekrojowe,
zadaniowe i o tyle też koniunkturalne podejście do ludzi, gdyż układem
odniesienia są role społeczne i zadania do nich przypisane, a nie integralne walory
i samopoczucie takich czy innych osób. Trafne jest więc np. stwierdzenie, że w
polityce nie istnieje przyjaźń, gdyż obowiązkiem lidera może być np. izolacja,
dymisja lub dyscyplinarne ukaranie przyjaciół, a więzy przyjaźni mogą stać się
dlań balastem.
Drugi czynnik obiektywnie sprzyjający makiawelizacji przywództwa,
a czasem i demoralizacji przywódców to układ sił.
Przywódca ma obowiązek kierowania się tym, co możliwe oraz tym, co
nieuniknione – z punktu widzenia potrzeb zbiorowości oraz rachunkiem
efektywności w wykorzystywaniu zasobów (także „zasobów ludzkich”).

To nieraz pociąga za sobą poświęcanie ludzi sobie bliskich, nawet
niesprawiedliwe wyroki, wybór „kozłów ofiarnych” itp.
Czynnik układu sił determinuje również – jak wiadomo – rozliczne
kompromisy, zaniechania (np. w dochodzeniu sprawiedliwości), przyzwolenia na
czyny lub zdarzenia niedopuszczalne z punktu widzenia wyznawanych zasad.
Skoro w imię swej służebności przywódca powinien być efektywny, to
spełnienie tej konieczności wymaga:
(1) aby umiał pokonywać opór w swoim zapleczu i w szerszym kręgu swoich
zwolenników, sympatyków,
(2) aby nie był wodzem malowanym czy zakładnikiem, lecz suwerenem.
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Troska przywódcy o własny status, jego zdolność zarówno do współdziałania,
pozyskiwania, jak i pokonywania rywali – kontrpretendentów do przywództwa
nie jest więc tylko wyrazem osobistych (zwłaszcza „chorych”) ambicji, ale także
wyrazem obiektywnej konieczności. Rola przywódcza wymaga od jej
wykonawcy socjotechnicznej sprawności; skoro zaś perswazja nie zawsze
wystarcza, oddziaływanie siłowe zaś jest obosieczne (może godzić w tych,
którym mamy służyć, i grozić podważeniem legitymacji), to nie przypadkiem
powstaje pokusa manipulatorstwa, makiawelizmu.

Dwojaki charakter pokusy makiawelizmu w postawie przywódców:
* ambicje, motywacje i kalkulacje osobiste
* poczucie posłannictwa powodujące "imperatyw skuteczności"

Proces stopniowej demoralizacji przywódcy:
* koncentracja na absolutyzowanym celu zasadniczym - kosztem innych
wartości
* pokusa "drogi na skróty" (ułatwienia, przyspieszenia)
* skłonność do uznawania własnych wyobrażeń i ocen za oczywisty stan
faktyczny,

własnych dążeń za

konieczności

(woluntaryzm

bywa

uzasadniany... fatalizmem)
* siła "chciejstwa" pociąga za sobą gotowość do dowolnych i
karkołomnych uzasadnień i usprawiedliwień dla własnych zamiarów i już
podjętych decyzji, działań
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* w odpowiedzi na własne dylematy i opory otoczenia powoływanie się
na "wyższe racje"
* utożsamianie własnej pozycji i roli ze Sprawą, Ideą; traktowanie krytyki
swoich działań jako zamachu na Ideę, Sprawę, a posłuchu, posłuszeństwa
jako sprawdzianu lojalności, prawomyślności itd.
* w rezultacie: zatracenie poczucia różnicy między własną ambicją,
nawet próżnością i pychą, a nawet i prywatą a służbą, misją; pomylenie
efektywności w rozgrywkach personalno-kadrowych, w oddziaływaniach
propagandowych, marketingowych i PR-owych z efektywnością działania
w interesie wspólnoty

Makiaweliczny styl przewodzenia i kierowania:
* traktowanie współpracowników, podwładnych, zwolenników nie jak
partnerów, lecz jako narzędzie, a także jako... przeszkody
* arbitralizm (aż po wodzowski model kierowania i władzy) podejmowanie decyzji poza kontrolą otoczenia, jednoosobowo lub tylko w
wąskim kręgu zauszników
* otaczanie się tylko lub głównie ludźmi miernymi, posłusznymi,
zależnymi od siebie
* eliminowanie silnych osobowości - jako potencjalnych rywali i
zmienników, traktowanie sukcesji jako kwestii osobistej i osobistego
przywileju
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* niedopowiedzenia, przemilczenia i kłamstwa w przedstawianiu i
uzasadnianiu podejmowanych decyzji
* upodobanie do metody "faktów dokonanych"
* proceduralne i propagandowe krętactwo
* hipokryzja
* gotowość do "kupczenia" zasadami, wartościami i interesami
reprezentowanej wspólnoty w zaskakujących kompromisach i sojuszach
* bezwzględność (manipulacyjna lub nawet siłowa) w tłumieniu oporu
we własnych szeregach.

15. MAKIAWELIZM RZĄDZĄCYCH

Uniwersalny schemat władzy opartej na manipulowaniu i selektywnym
sterowaniu równowagą / nierównowagą - w wymiarze kameralnym, jak i
makrospołecznym. Makiawelista w roli reżysera, dyspozytora ruchu.
Dualizm i jedność "kija i marchewki" - zespolenie czynników zastraszenia oraz
"kupowania" (metody korumpowania, mechanizm paternalizmu i klientelizmu).
Kameralny wymiar tego schematu: ekwilibrystyka kadrowa.
Rozmyślne zastosowanie zasady "dziel i rządź" w najbliższym otoczeniu władcy,
wodza. Konfliktogenne zaprogramowanie struktury i hierarchii organizacyjnej:
krzyżowanie się kompetencji, niejasność lub koniunkturalna zmienność statusu
uczestników, elementy stosunków dworskich (łaska/niełaska przywódcy, intrygi).
Celowe prowokowanie i wykorzystywanie sporów kompetencyjnych i
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ambicjonalnych wśród współpracowników i podwładnych, rywalizacji między nimi
potwierdzającej niezastąpiony arbitraż bossa.
Pokrewny sposób oddziaływania w psychotechnice (na użytek prywatny)
intrygantów i oszustów - STRATEGIA IZOLACJI: osaczanie ofiary i przeciwstawianie
jej całemu otoczeniu, wyłączność wpływu na jej postępowanie (literackie
ucieleśnienia: Cassio w tragedii Otello; Tartufe w komedii Świętoszek).
Socjotechnika wstrząsowa (konwulsyjna) jako zastosowanie metody "dziel i
rządź" w oddziaływaniu na własne społeczeństwo.
Prowokacyjny schemat oddziaływania:
Wywoływanie lub podsycanie konfliktów, afer, skandali, incydentów
zatruwających atmosferę współżycia społecznego.
Wzmacnianie uprzedzeń i postaw dyskryminacyjnych, podżeganie do aktów
odwetu.
Zespolenie makiawelizmu z demagogią - odwoływanie się do zbiorowych
urazów, lęków, do uczuć zawiści; posługiwanie się psychologią tłumu.
Stawka na chaos, zamieszanie, dezorientację, niepokój jako przesłankę
zapotrzebowanie na przywracanie równowagi i porządku interwencję arbitra, na
rządy silnej ręki.
Mechanizm permanentnej lub cyklicznie powtarzanej destabilizacji oraz
kampanijnej mobilizacji przeciw oponentom.
Socjotechnika konwulsyjna, socjotechnika oblężonej twierdzy i stanu
wyjątkowego jako sposób na odwracanie uwagi od własnej nieudolności,
zdyscyplinowania zbiorowości i sztucznego odzyskiwania lub upozorowania
legitymacji władzy.

16. IMPERIALNO-KOLONIALNA STRATEGIA/TAKTYKA
"DZIEL I RZĄDŹ"
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Zastosowanie schematu divide et impera na zewnątrz - w polityce zagranicznej,
zwłaszcza w polityce ekspansji, podboju.
Doświadczenia imperiów starożytnych, Konkwisty, kolonializmu w XIX-XX
wieku, neokolonializmu i imperialnego hegemonizmu w XX i XXI wieku.

* Sprzężenie podbojów lub wasalnych form uzależnienia z dywersyjnym
oddziaływaniem wobec państw i narodów objętych daną "strefą wpływów".
* Wykorzystanie konfliktów etnicznych, religijnych i wyznaniowych, rasowych
oraz plemiennych i klanowych; podbój lub dominacja narzucona dzięki
prowokowaniu wojen plemiennych, domowych, pogromów, rzezi.
* Mocarstwo interweniujące jako protektor jednej ze stron lub "zapraszany”
mediator, arbiter.
* Korumpowanie jednych w celu przekształcenia ich w narzędzie zniewolenia
lub eksterminacji innych.
* Mechanizm "buforów": ucisk, prześladowania za pośrednictwem warstwy lub
grupy etnicznej pośredniej (status Mulatów w systemie niewolnictwa Murzynow,
Hindusów w systemie apartheidu w RPA, kolaborantów na terytoriach podbitych
przez III Rzeszę - użytych przeciwko Żydom, Polakom, Rosjanom).
* Makiawelizm nazistowskiej polityki zagranicznej - w okresie poprzedzającym
wojnę i podczas wojny (V kolumna; wzniecanie konfliktów jako pretekst do
"obrony uciśnionych" i "negocjacji w sprawie pokoju").
* Dwudziestowieczny i wciąż aktualny typ oddziaływań: "propaganda socjologiczna"
(promocja kultury, stylu życia) i swoista "resocjalizacja" (stypendyści wracają
odmienieni).
* Ofensywa kontrimperialna - przykład osobliwa islamistyczna "rekonkwista"
(sterowanie "wędrówką ludów", procesem masowej migracji)
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17. MAKIAWELICZNE STRATEGIE I TAKTYKI
GRY WYBORCZEJ
Pytania:
Jak wygrać nie będąc najlepszym?
Jak wygrać nie tyle dzięki własnym atutom i zasobom, ile dzięki
cudzym słabościom, błędom; nie tyle dzięki skuteczności własnego
popisu, ile dzięki skutecznemu zniechęceniu do rywali?
Jak z outsidera przeistoczyć się w lidera wyścigu, i to bez konieczności
zapracowania przez długie lata na kapitał zaufania?
A nawet: Jak zwyciężyć w wyborach nie mając wyborcom nic
produktywnego do zaproponowania?

Odpowiedź:
Wystarczy zastąpić ofertę programu, kwalifikacji, rzeczywistej własnej
sprawności igrzyskami dyskredytacyjnymi, a w myśleniu wyborców
zastąpić racjonalny namysł i wybór porywami emocji i inercją
wzbudzonych uprzedzeń pozytywnych lub negatywnych.
Makiaweliczna taktyka jest nieocenionym i niezastąpionym sposobem
kompensacji własnych braków, odwracania uwagi od własnych wpadek
i

kompromitacji,

utrącania

lepszych

od siebie,

dezorientowania

„suwerena” prowadzonego na pasku złudzeń i natrętnych sugestii.

Opcja pasożytnicza:
Stawka raczej na kampanię negatywną i skrajnie negatywną,
nie na pozytywną
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Kampania pozytywna - w formie demagogicznej (żerowanie
na społecznych bolączkach, rozczarowaniach i nadziejach)
Zastawianie pułapek na przeciwników - zwłaszcza w licytacji
obietnicami i zobowiązaniami
* zamiast zająć się konstruktywną robotą, czyha się na okazje,
dyskontuje się wszelkie wpadki, błędy, niepowodzenia
adwersarzy (również te niezasłużone).
* problemy społeczne, perturbacje i klęski zbiorowe
traktowane są instrumentalnie, jako okazja i pretekst do
natrętnej „autopromocji”.
* manipulator gotów jest nawet do destrukcji społecznej,
„psucia państwa”, zbiorowej demoralizacji, wszelkich
możliwych nadużyć – byle tylko „dokopać” tym, którzy mu
przeszkadzają, byle przejąć władzę w rezultacie pomysłowej
dywersji i szkodnictwa, pod hasłem, a jakże, naprawy,
uzdrowienia, odrodzenia moralnego etc.
Makiaweliczne schematy strategii i/lub taktyki wyborczej:
1) Konsolidacja poprzez uniformizację
- wykorzystanie mechanizmów konformizmu grupowego.
2) Konsolidacja poprzez antagonizację zewnętrzną zdyskontowanie i rozjątrzenie już istniejącego konfliktu, albo też
wywołanie nawet sztucznego lub w każdym razie niewspółmiernie
wyolbrzymionego konfliktu danej grupy z jej otoczeniem, a
zwłaszcza z określoną grupą przeciwstawną.
3) Konsolidacja poprzez antagonizację wewnętrzną pod pretekstem walki z wrogiem zewnętrznym (zwalczanym
jednak głównie symbolicznie i abstrakcyjnie w postaci rytualnych
zaklęć i egzorcyzmów, w formie pustych pogróżek) wyszukuje się
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zastępczego wroga we własnych szeregach, najlepiej przedstawiając
swych oponentów i pełnoprawnych, reprezentatywnych rywali jako
agentów, dywersantów, renegatów, kolaborantów itd.
Trzy warianty antagonizacji wewnętrznej:
Taktyka sekciarska
Taktyka lawirancka
Taktyka buforowa - wyróżniania i uprzywilejowania swoich narzędzibuforów.
4) Próba dezintegracji – atomizacji całego społeczeństwa.
Fetyszyzacja przemocy
Racjonalizowana nienawiścią do tego, co uznawane jest za niesłuszne i
wymagające przezwyciężenia, wytępienia, zniszczenia. Nienawiść może być
uzasadniana ideą postępu społecznego, religijnej prawowierności, moralnego
rygoryzmu (bezwzględna nietolerancja dla oczywistego i bezdyskusyjnego zła).
Faktycznie jednak nawet ta nienawiść nie jest nie tylko narzędziem walki o lepszy
świat, o deklarowane wartości pozytywne, ale nawet uczuciem wynikającym z
internalizacji i świadomego przemyślenia tudzież przeżywania określonych idei,
lecz jedynie oprawą dla autotelicznej, sadystycznej w istocie potrzeby
demonstrowania i sprawdzania granic (braku granic) własnej siły, przewagi.
Sadystyczna satysfakcja z gnębienia, prześladowania, upokarzania innych.
Własna nieograniczona siła i bezkarność jako sprawdzian i dowód własnej
wartości.
Wynaturzenie znane z patologii postaw niektórych rewolucjonistów,
misjonarzy oraz agresywnych postaci ksenofobii, nacjonalizmu, rasizmu.

