SOCJOTECHNIKA POLITYCZNA

Zakres wykładu:
1. Prakseologiczne podejście do działalności ludzkiej. Kryteria efektywności.
2. Technika, psychotechnika, socjotechnika.
3. Wpływ – istota i rodzaje.
4. Władza jako szczególny rodzaj wpływu.
5. Sterowanie, rodzaje sterowania. Sterowanie społeczne.
6. Sterowanie egzystencjalne. Biowładza. Inżynieria społeczna.
7. Opór. Rodzaje oporu.
8. Opór społeczny. Formy oporu społecznego. Obywatelskie nieposłuszeństwo.
9. Kooperacja – pozytywna i negatywna. Typy kooperacji.
10. Metody wywierania wpływu – czyste (jednorodne) i syndromatyczne
(sploty metod).
11. Okoliczności zastosowania i warunki efektywności określonych metod działania.
12. Perswazja.
13. Podstęp (manipulacja)
14. Przymus. Formy i rodzaje przymusu.
15. Przemoc. Rodzaje przemocy.
16. Terror.
17. Terroryzm.
18. Socjotechnika non violence.
19. Sugestia – posiłkowa forma oddziaływania.
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1. PRAKSEOLOGICZNE PODEJŚCIE DO DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ

PRAXIS (j. grecki) = działanie; praca; praktyka

Działanie: zachowanie umyślne (celowe, planowe, oparte na wyborze, przewidywaniu i samokontroli).
Podejmowanie czynności fizycznych lub komunikacyjnych zmierzających do określonego celu przy użyciu określonych środków (narzędzi).

Prakseologia: nauka o warunkach, kosztach i formach efektywnego
działania

Kodyfikacja (m.in. w dziele Kotarbioskiego Traktat o dobrej robocie)
późniejsza niż sama wiedza.
Elementy prakseologii zawarte i w późniejszym czasie „wyciągnięte
przed nawias” w logice, retoryce, pedagogice, ekonomii, „sztuce wojennej”, teorii organizacji i zarządzania.

Socjotechnika: konkretyzacja prakseologii. Wiedza o warunkach efektywności i możliwych sposobach wywierania wpływu społecznego

Dwojakie znaczenie terminu ‘socjotechnika’:
(1)Wiedza (zwłaszcza: wiedza naukowa, usystematyzowana), dyscyplina naukowa o warunkach i barierach efektywności oddzia-
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ływao społecznych (wpływu społecznego), w konsekwencji – o
repertuarze możliwych metod, technik, taktyk, form i środków
działania;
(2)Repertuar metod, form, środków działania, taktyka i styl działania charakterystyczny dla określonego podmiotu lub dla określonej tendencji ideologiczno-politycznej.
Socjotechnika jako wiedza (nauka):
Formułowanie dyrektyw (zaleceo, wskazao) dotyczących sposobu
działania na podstawie znajomości praw rządzących społecznym zachowaniem i współżyciem ludzi (prawidłowości ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych).
Typowy schemat działania
W wymiarze obiektywnym:
Zapotrzebowanie – warunki działania – metody i środki działania
W wymiarze subiektywnym:
cel – wiedza o warunkach działania – decyzja – czynności

Racjonalnośd metodologiczna: zdolnośd do podejmowania decyzji i
konsekwentnego działania na podstawie rozpoznania okoliczności,
dostosowania czynności i narzędzi do sytuacji (warunków działania,
układu sił), posiadanych zasobów i własnych zdolności, umiejętności.

POJĘCIE EFEKTYWNOŚCI
 Efektywnośd nie jest tym samym co efektownośd
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 Skutecznośd to jeszcze nie efektywnośd (=> koszty, bilans korzyści i strat)

KRYTERIA efektywności:
 Sprawnośd (indywidualna lub zespołowa) – zgranie, synchronizacja czynności
 Użytecznośd
 Jakośd wysiłków, wytworów, dzieł
 Trwałośd rezultatów
 Ekonomicznośd (wydajnośd, oszczędnośd)

OPTYMALNOŚD:
Działanie optymalne to działanie najlepsze… spośród możliwych… w
danej sytuacji

2. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO
Zdolność do zaprogramowania, realizacji, kontynuacji, a w
miarę potrzeby również modyfikacji, takiego sposobu działania, który umożliwia:
* prawidłowe określenie celów;
* trafne rozpoznanie warunków ich osiągnięcia oraz podmiotów zainteresowanych w ich osiągnięciu (w przypadku
firmy: pracowników, klientów, kooperantów, wspólników i
in.);
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* właściwy dobór metod i środków działania, kierowników,
wykonawców oraz kontrolerów adekwatności i jakości rezultatów pracy;
* dostosowanie struktury organizacji, firmy, zespołu do jego
stałych funkcji i do konkretnych zadań;
* dalekowzroczne i realistyczne przewidywanie przeszkód,
trudności, oszacowanie prawdopodobnych kosztów działania, zdolność zareagowania na “niespodzianki”, zminimalizowanie strat;
* zapewnienie niezawodnej kontroli zewnętrznej (środowiskowej), odgórnej i wewnętrznej (w ramach zespołu);
* zdolność do niezbędnej korekty kierunku lub form i tempa działania (odpowiednio do zmienionych warunków) już w
toku działania;
* zachowanie ciągłości i konsekwencji w działaniu, a w rezultacie tego kumulację pozytywnych efektów, zdolność dyskontowania atutów i osiągnięć dotychczasowych.
Bilans
 założonych celów i osiągniętych rezultatów,
 nakładów i wyników,
 korzyści i strat
Porównanie efektów działania podjętego i zrealizowanego
w określony sposób z przypuszczalnymi efektami i kosztami
działania alternatywnego (innego możliwego sposobu realizacji celu)
Komponenty efektywności działania:
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* celowość, użyteczność i funkcjonalność, i tym uwarunkowana zasadność działania;
* trwałość i wysoka jakość rezultatów (wytworów, dzieł)
* ekonomiczność (tzn.: oszczędność, minimalizacja nakładów i strat; maksymalizacja efektów, a więc opłacalność i
wydajność własnych wysiłków);
* wewnętrzna sprawność działającego zespołu, określona
przez sprawność czynności poszczególnych członków oraz
ich wzajemne zgranie;
* wewnętrzna spójność całości działania – czyli sytuacja, w
której efekty w poszczególnych fragmentach wzajemnie się
wzmacniają, a nie ograniczają lub przekreślają;
* konsekwencja w działaniu (zachowanie ciągłości; niezaprzeczanie następnymi decyzjami i działaniami poprzednim,
podtrzymywanie dotychczasowych efektów, korzyści, atutów
=> kumulacja efektów).
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3. STATUS SOCJOTECHNIKI
Znaczenia słowa ‘socjotechnika’:
(1)

Względnie konsekwentny sposób praktycznego oddzia-

ływania społecznego – wywierania wpływu na duże zbiorowości i na zachowania społeczne jednostek, sterowania układami i przekształceniami społecznymi (ujęcie bezpodmiotowe
– możliwy repertuar działania jakiegokolwiek podmiotu)

(2)

Sposób działania charakterystyczny dla określonego podmiotu,

ze względu na jego ideologię, naturę, styl działania (=> strategia, taktyka, metody działania, instrumenty)

(3)

Wiedza naukowa (i wyodrębniona dyscyplina nauk humani-

stycznych i społecznych) o warunkach efektywności

Neutralny, opisowy status pojęcia ‘socjotechnika’

Pejoratywny stereotyp socjotechniki:
socjotechnika jako „sztuczki”; utożsamienie socjotechniki z manipulacją
(redukcja jej repertuaru do manipulacji); samo określenie ‘socjotechnika’
jako epitet-zarzut.
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Synonimy – adekwatne i pozorne:
W terminologii anglosaskiej i rosyjskiej – „technologia polityczna‛
W niektórych słownikach, podręcznikach i monografiach: „inżynieria społeczna‛. Skojarzenie zwodnicze – ze względu na
inny, zawężony sens pojęcia inżynierii społecznej.
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Zakres problemowy socjotechniki politycznej
Adekwatny punkt wyjścia:
podejście socjocentryczne, a nie kratocentryczne

Socjocentryczne ujęcie polityki:
przez pryzmat współzależności interesów, poglądów i dążeń
wielu grup społecznych i wspólnot ideowych, ich wzajemnych
oddziaływań (sojuszy, konfliktów, kompromisów itd.); przy założeniu, że polityczną treść mogą mieć „niepolityczne‛ formy
aktywności społecznej i działalności.

Kratocentryczne ujęcie polityki:
przez pryzmat mechanizmów władzy (sposobów zdobywania
władzy, sprawowania i utrwalania władzy, pozbawiania władzy swoich rywali i przeciwników); koncentracja na wewnętrznym funkcjonowaniu instytucji państwowych i partii, na formalnych (normatywnie regulowanych) zależnościach pomiędzy nimi, tudzież nieformalnych oddziaływaniach między nimi.

Polityka nie sprowadza się do „walki o władzę‛ i sztuki rządzenia oraz dyplomacji =>
 Polityka to wielostronna gra grup interesów i wspólnot
ideowych,
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 przy czym nie wszyscy uczestnicy aspirują i pretendują do
władzy; wpływowe grupy niekoniecznie potrzebują własnej bezpośredniej władzy, może im wystarczać decydujący wpływ na selekcję rządzących i kontrola nad ich działalnością;
 wielu uczestników gry politycznej zadowala się możliwością skutecznego nacisku (kontroli, wymuszenia, zapobieżenia czemuś) => toteż poważnym wątkiem socjotechniki
politycznej jest analiza mechanizmów, metod i form nacisku oraz oporu społecznego.

Trzy rodzaje oddziaływania w życiu politycznym:

(1)

GRA POLITYCZNA formalnie równoprawnych i równorzędnych uczestników, rozmaitych sił społecznych

(2)

RZĄDZENIE – technologia władzy

(3)

NACISK SPOŁECZNY – oddziaływanie na rządzących i
na innych reprezentantów (np. opozycję) ze strony grup
interesów (z myślą o oczekiwaniach, wymaganiach społecznych, żądaniach, roszczeniach, postulatach) a także
opór w sytuacjach postrzeganego zagrożenia i/lub naruszenia norm powszechnie obowiązujących, reguł gry
politycznej.
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4. EWOLUCJA POJĘCIA ‘TECHNIKA’

1) Technika jako sprawność w oddziaływaniu człowieka
na rzeczy martwe

Najdosłowniejsze znaczenia słowa 'technika':
produkcyjne oddziaływanie człowieka na przyrodę, tzn. przyswajanie i przekształcanie oraz wytwarzanie dóbr naturalnych w celu
zaspokajania potrzeb materialnych (bytowych), jak również wytwarzanie i doskonalenie narzędzi pracy.
Zatem słowo technika odnoszone jest od początku po dziś dzień
przede wszystkim do oddziaływań między podmiotem (czynnym i
świadomym) a przedmiotem potraktowanym najdosłowniej (tj. rzeczą, układem fizycznym).

2) Techniczne oddziaływania na rośliny, zwierzęta i ludzi

Przykłady:
ogrodnictwo,
rolnictwo (agrotechnika),
zootechnika (hodowla),
genetyka, inżynieria genetyczna
eugenika
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3) Metafora: Technika jako sprawność we własnym działaniu
Zauważalne podobieństwo między... sprawnością w posługiwaniu się młotkiem i sprawnością w grze na gitarze, skrzypcach czy
fortepianie czy w śpiewie (głos dobrze lub źle wyszkolony) czy też
sprawnością w posługiwaniu się własnym ciałem.
Przykłady:
* technika fechtunku,
* technika pływacka, piłkarska czy hokejowa,
* technika skoków narciarskich,
* technika gry w tenisa;
* technika tańca
* technika wokalna itd. itp.).

Sprawność polegająca na umiejętnej regulacji czynników składających się na całościowy efekt wysiłku (np. umiejętna, adekwatna
do warunków synchronizacja szybkości ruchów, intensywności
czynności przy zachowaniu ich zgodności z pewnym kanonem lub
przechodzenia od poprawności do perfekcji w ruchach konwencjonalnych).
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Wspólny mianownik różnych znaczeń słowa ‘technika’:
w każdym przypadku kładzie się nacisk na uzależnienie efektów
oddziaływania od opanowania pewnych prawidłowości i od własnej sprawności i biegłości w posługiwaniu się narzędziami działania.
Niuansem jest tylko rodzaj obiektu oddziaływania, rodzaj tych
prawidłowości (np. fizycznych, chemicznych) lub reguł gatunkowych (np. muzycznych, plastycznych, choreograficznych, sportowych) oraz rodzaj i charakter narzędzi (a narzędziem mogą być
również części własnego ciała czy abstrakcyjne symbole jako narzędzia porozumiewania się pomiędzy ludźmi).

4) Metafora drugiego stopnia:
Technika jako sprawność w oddziaływaniu na świadomość i
zachowania ludzkie
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Poziomy oddziaływania społecznego:



psychotechnika (oparta na wiedzy odnoszącej się do psychologii różnic indywidualnych i do relacji interpersonalnych, między innymi w sferze intymnej),



socjotechnika kameralna (mikrosocjotechnika, bliższa może
psychotechnice, związana jednak ze współżyciem zespołowym,
a nie jednostkowym)



socjotechnika publiczna (makrosocjotechnika).
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Cechy charakterystyczne komunikacji intymnej:
* selektywność (informacje przeznaczone dla osób wybranych,
dystans przestrzenny lub wyłączenie się pary czy ‚trójkąta‛ z obiegu informacji w szerszym środowisku);
* poufność, dyskrecjonalność powiązana z poczuciem zbliżenia,
spoufalenia;
* indywidualizacja – tzn. oddziaływanie obliczone na uchwycenie niepowtarzalnych (indywidualnych, oryginalnych, ściśle osobistych) cech poszczególnych jednostek.
* oddziaływanie ‚detaliczne‛ (do każdego inne podejście – na
podstawie rozpoznania jego osobliwości; zwracanie się do osób,
choć przy wykorzystywaniu ich więzi i uwikłań mikrospołecznych).
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Cechy charakterystyczne komunikacji kameralnej :

* Oddziaływanie określonej jednostki lub małego zespołu ludzi
(np. kliki) na zespół (np. personel instytucji, załoga niedużego
przedsiębiorstwa itd.).
* Charakter obiektu oddziaływań: mała grupa społeczna (kontaktowa), wtórna, celowa, często sformalizowana.
* Oddziaływanie wewnątrz (w kręgu) małej grupy lub małej społeczności.
* Więzi społeczne oparte na osobistej znajomości, a w każdym razie: te formalne (np. służbowe) urzeczywistniane w postaci spersonifikowanej (odnoszę się do kogoś w roli społecznej, ze względu na
tę rolę, ale osoba ma tu znaczenie, stosunek do osoby może też
wpływać na traktowanie stanowiska). W dużej mierze socjometryczny charakter więzi (wybory wg kryteriów atrakcyjności, sympatii
etc.).

Różnica w porównaniu z psychotechniką intymną: oddziałujemy na zespół jako całość, rozgrywanie stosunków interpersonalnych także w kontekście zespołu jako całości (np. rywalizacja o awans służbowy, dominację w zespole, autorytet, popularność osobistą w kręgu współpracowników itd.), także posługiwanie się całym zespołem w rozgrywce przeciw osobie – rywalowi w tym wąskim kręgu.
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Cechy charakterystyczne komunikacji publicznej, a zwłaszcza
masowej:

* standaryzacja lub wręcz uniformizacja; podczas gdy dla komunikacji intymnej lub kameralnej typowa jest indywidualizacja
(punktem zaczepienia dla oddziaływań socjotechnicznych jest wyabstrahowanie cech społecznie typowych i rozpowszechnionych,
względnie przeciętnych, a nie indywidualnych, zwłaszcza wyjątkowych, cech grup lub jednostek);
* powtarzalność i schematyczność oddziaływań (obejmujących
‚agregaty społeczne‛ lub masy ludzi podobnych pod pewnym
względem – np. w roli konsumentów, wyborców, widzów, czytelników, pacjentów leczonych na tę samą chorobę itd.);
* “hurtowość” oddziaływań; czyli jednoczesne objęcie wpływem
dużych mas odbiorców oraz oddziaływanie nie tyle bezpośrednio
na każdego z osobna członków takiej czy innej kategorii lub zbiorowości społecznej, ile do nich wszystkich, ale za pośrednictwem
całości, do której należą, za pośrednictwem współczłonków,
współwyznawców, współtowarzyszy (efekt oddziaływania zwielokrotniony przez nacisk środowiska, mechanizmy unifikacji i konformizmów grupowych);
* niekiedy – selektywne różnicowanie kręgów włączenia i wtajemniczenia ze względu na hierarchię społeczną, bariery dostępu
do dóbr, uprzedzenia międzygrupowe.
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Implikacje skojarzenia wpływu społecznego z techniką:

Koncentracja uwagi


na rozpoznaniu charakteru działania – i adekwatnych
doń prawidłowości



na stanie zasobów, narzędzi, środków działania



na trwałości, tempie zużycia i amortyzacji, reprodukcji
środków, narzędzi



na kwalifikacjach (uzdolnieniach i umiejętnościach)
wykonawców działania



na kosztach działania i czynnikach



na oszacowaniu i bilansie szans powodzenia oraz ryzyka porażki



na bilansie korzyści i strat



na możliwych efektach ubocznych i rezultatach wtórnych (w tym – bumerangowych)

Dwa rodzaje działań


działania techniczne
(technologiczne, techniczno-użytkowe)

19



działania komunikacyjne
(w tym: konwencjonalno-symboliczne)

Kryterium rozróżnienia:
warunki osiągnięcia rezultatów.

Działania techniczne:

Wystarczy znajomość i praktyczne zastosowanie prawidłowości chemicznych, fizycznych, fizjologicznych
itd., opanowanie reguł technologicznych dotyczących
pozyskiwania rozmaitych substancji, źródeł energii,
przetwarzania i wytwarzania przedmiotów.
Obiekt oddziaływania pozbawiony podmiotowości
(rzecz lub zwierzę albo człowiek, na którego oddziałujemy jak na rzecz; jego świadomość, wola, zachowanie
nie wpływa na przebieg, koszty, rezultaty działania – te
zależą wyłącznie od umiejętności, biegłości, konsekwencji podmiotu działania).
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Działania komunikacyjne:

Oparte na przekazie (wymianie) informacji, znaków



Skierowane do odbiorców świadomych i obdarzonych
własną wolą,



obliczone na ich określoną reakcję,



uzależnione w efektach od ich zachowania,



z kolei te zachowania uzależnione są od określonego
zrozumienia odbieranej informacji (treści przekazu, intencji nadawcy, jego oczekiwań lub wymagań)



zaś zrozumienie (porozumienie) zależy od posługiwania się i przez nadawcę, i przez odbiorcę tym samym
systemem reguł interpretacyjnych (kodów kulturowych,
języków) i od adekwatnego zastosowania przez
nadawcę tych reguł
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Działania konwencjonalno-symboliczne:

W odróżnieniu od działań technicznych cechy samego
działania i jego rezultatu nie są określone, przesądzone
obiektywnie (por. właściwości chemiczne lub fizyczne
przedmiotów, narzędzi, produktów), lecz przez konwencję kulturową – przypisującą określonym zjawiskom
(np. barwom) oraz znakom (gestom, mimice, literom,
cyfrom, symbolom) określone znaczenie (np. określoną
intencję, cel, określoną rangę hierarchiczną itp.).
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5. POJĘCIE WPŁYWU

Schemat 1
NAJSZERSZE („ROZMYTE”) A ZAWĘŻONE (ŚCISŁE) UJĘCIE WPŁYWU

Ujęcie szerokie („rozmyte‛)

Ujęcie ścisłe (intencjonalne)
Oddziaływanie świadome i roz-

Dowolne oddziaływanie czegoś

myślne – tzn. z określonym za-

na coś, czegoś na kogoś, kogoś na

miarem, celem, planem, służące

coś, kogoś na kogoś – powodują-

artykulacji i realizacji partykular-

ce realne skutki, związane z asy-

nych potrzeb i interesów określo-

metrią współzależności zjawisk

nego podmiotu lub interesów cu-

(różnicą natężenia i siły różnych

dzych albo wspólnych podda-

czynników). Niekoniecznie świa-

nych jego interpretacji, motywo-

dome i zamierzone. Oparte na

wane i uzasadniane określonymi

obiektywnych związkach przy-

poglądami, powinnościami, obo-

czynowo-skutkowych, na zależ-

wiązkami, zobowiązaniami; bę-

nościach funkcjonalnych, korela-

dące świadomym spełnieniem,

cjach zjawisk, na zasadzie „na-

egzekwowaniem od innych lub

czyń połączonych‛

naruszeniem określonego systemu wartości, norm, wzorów,
konwencji kulturowych
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Schemat 2
PRZYKŁADY „ROZMYTEGO‛ I ŚCISŁEGO ROZUMIENIA WPŁYWU

Szerokie (rozmyte)

Ścisłe (intencjonalne)

pojęcie wpływu

ujęcie wpływu

 Wpływ temperatury na sprężystośd
(kruchośd, sztywnośd, twardośd itd.)
ciał fizycznych.
 Wpływ emisji gazów technicznych
na zmiany klimatyczne.
 Wpływ klimatu na temperament
określonych ras ludzkich i narodów.
 Wpływ pogody na samopoczucie ludzi.
 Wpływ morale zespołu (armii)
na sprawność działania i szanse
sukcesu.
 Wpływ procesów demograficznych (np. starzenia się społeczeństwa) na obciążenie budżetu
państwa.
 Wpływ migracji zarobkowej na
zmiany w strukturze pokoleniowej, etnicznej i religijnej społeczeństw.
 Wpływ rewolucji naukowotechnicznej na efektywność zarządzania.
 Wpływ globalizacji na uniformizację technologiczną i kulturową.

 Wpływ programu i metod
kształcenia na umiejętności.
 Wpływ ćwiczeń na sprawność.
 Wpływ mistrza na ucznia.
 Wpływ reklamy na popyt i konsumpcję.
 Wpływ indoktrynacji szkolnej,
wojskowej i kościelnej na poglądy ludzi.
 Wpływ propagandy na nastroje
społeczne.
 Wpływ agitacji na frekwencję
wyborczą i wyniki wyborów.
 Dobry wpływ Magdy na brata.
 Wpływ argumentów obrony na
wyrok sądu.
 Wpływ protestów społecznych
na zaniechanie zmiany ustawy.
 Wpływ negocjacji na rozładowanie konfliktu.
 Siła przykładu (wzoru do naśladowania) i autorytetu.
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Schemat 3

WPŁYW TECHNOLOGICZNY A WPŁYW SPOŁECZNY

WPŁYW TECHNOLO-

WPŁYW SPOŁECZNY

GICZNY
Oddziaływanie na rzeczy
(przedmioty) z intencją
przekształcenia, przetworzenia, wytworzenia, zastosowania, którego efektywność uzależniona jest od
opanowania reguł technologicznych i biegłości w posługiwaniu się narzędziami

Oddziaływanie na innych ludzi – na ich
sytuację, świadomość i postępowanie,
którego efektywność uzależniona jest
od ich nastawienia i zachowania (gdyż
mogą pomóc lub przeszkodzić podmiotowi w osiągnięciu jego celów), co z kolei wymaga komunikacji międzyludzkiej i przyswojenia reguł (kodów) kulturowych decydujących o wzajemności
lub niewzajemności interpretacji intencji, informacji, przekazywanych i odbieranych znaków
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Schemat 4

DEFINICJE WPŁYWU INTENCJONALNEGO

Zdolność zdobycia i wykorzystania przewagi nad innymi umożliwiającej ukierunkowanie, ograniczanie lub
pobudzanie ich aktywności, komunikowanie i egzekwowanie swoich przekonań, oczekiwań, wymagań;

Ujęcie

umożliwiającej „przeforsowanie‛ własnej woli, uzyska-

strukturalne

nie posł uchu (z rozmaitych powodów).
 Zdolność stworzenia własnym wysiłkiem określonych
stanów rzeczy i stanów psychicznych, zgodnych z
własnym zamysłem.
 Zdolność ukształtowania własnym oddziaływaniem
pożądanych z własnego punktu widzenia postaw
(wyobrażeń, pragnień, dążeń),

Ujęcie
funkcjonalne

 Zdolność nakłonienia innych do zachowań i czynów
zgodnych z naszą wolą,
 Zdolność przesądzenia własnym wysiłkiem, naciskiem zjawisk jeszcze nieprzesądzonych i nieskrystalizowanych; w tym rozstrzygnięcia alternatyw i dylematów społecznych
 Zdolność spowodowania zmiany sytuacji (cudzej i
wspólnej), warunków funkcjonowania innych ludzi.
 Zdolność spowodowania zmiany postaw już ukształtowanych (zastanych).

Ujęcie

 Zdolność spowodowania zmian w cudzych zamiarach
i zachowaniach.

dynamiczne

 Zdolność zaktywizowania, zmobilizowania do uczestnictwa jednostek, zespołów, grup biernych, obojętnych, subiektywnie niezainteresowanych

(procesualne)
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Schemat 5
PŁASZCZYZNY WPŁYWU INTENCJONALNEGO

PŁASZCZYZNA

PRZEDMIOT I EFEKT ODDZIAŁYWANIA

WPŁYWU

Poznawczy

(KSZTAŁTOWANIA)
Wyobrażenia, przekonania; trwały sposób myślenia

Wrażenia, nastroje, odczucia, przeżycia, okolicznościowe
Emocjonalny

przeżycia i trwałe nastawienia (np. nadzieja, optymizm,
zwątpienie, pesymizm, poczucie bezradności), uczucia (pozytywne i negatywne)
Uznawane wartości i normy; oceny zjawisk, zdarzeń, czynów,

Aksjologiczny

poglądów (kształtowane doraźnie lub odwołujące się do zinternalizowanych przekonań)

Wolicjonalny
Decyzyjny

Pragnienia, dążenia, plany, zamiary
Rachuby (kalkulacje), podejmowane decyzje (wybory i postanowienia)
Postępowanie (sposób realizacji zamiarów i decyzji, konse-

Behawioralny

kwencję i determinację w działaniu – np. przez oddziaływanie
motywacyjne i antymotywacyjne, mobilizacyjne i demobilizacyjne)
Efektywność czyjegoś wysiłku – przez wsparcie, pomoc, uła-

Praktyczny

twienia lub przez utrudnienia, stwarzanie przeszkód zwiększających koszty i straty
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Dwa rodzaje wpływu intencjonalnego:

(a) Wpływ regulacyjny (kształtowanie sytuacji innych jednostek lub grup społecznych przez własne oddziaływania – z
pominięciem ich świadomości i udziału lub niezależnie od
ich świadomości, nawet wbrew ich woli)

Status tych, na których wywiera się wpływ:
obiekt oddziaływania

(b) Wpływ komunikacyjny (komunikowanie własnych dążeń, pragnień, zamiarów, nastrojów, ocen, postanowień , interpretacji zjawisk), a zwłaszcza erogatywny (od łacińskiego
czasownika erogare – wymagać) – tzn. wywieranie nacisku
przez wyrażanie własnych oczekiwań, komunikowanie
wymagań (wezwań, żądań, roszczeń, nakazów, zakazów,
ostrzeżeń itp.)

Wpływ przybiera tu formę nacisku.
Status tych, na których wywiera się nacisk: adresat wymagań
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Możliwe reakcje na nacisk (wpływ erogatywny):
 Podatność na wpływ, uleganie cudzej woli, zastosowanie
się do oczekiwań lub wymagań
 Opór – bierny lub czynny, defensywny lub kontrofensywny, praktyczny lub symboliczny
Schemat 6
Pozytywne reakcje na wpływ (nacisk) erogatywny

Posłuch

Posłuszeństwo

W stosunku do autorytetu lub w stosunku do
podmiotów uznanych za „bliskie”, ze względu
na uznanie pewnych racji, odwołanie do nadrzędnych i wspólnych wartości
W stosunku do władzy – formalnej lub nieformalnej, ze względu na perspektywę sankcji, zastosowania środków przymusu , a bez
względu na własne przekonanie o słuszności
nakazów, zakazów

Przyzwolenie
Czynne
poparcie

Nieprzeszkadzanie w czyimś działaniu, niewyrażanie sprzeciwu
Udzielenie pomocy, włączenie się do czyjegoś
działania
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6. WPŁYW A WŁADZA

Istota wpływu społecznego:
Oddziaływanie na innych ludzi kształtujące i zmieniające ich
sytuację, świadomość, postawy, zachowania – oparte na skutecznym wywieraniu nacisku (bezpośredniego lub pośredniego).

Szczególne rodzaje wpływu:

 Skuteczne nakłanianie do czegoś (np. namawianie, zachęcanie, zniechęcanie, odstraszanie, kuszenie)

 Skuteczne narzucanie własnej woli
 Skuteczne „ustawianie” innych (sterowanie wydarzeniami i
sytuacjami skłaniającymi innych do określonych postaw i
zachowań).

Sposoby uzyskiwania posłuchu lub posłuszeństwa:
 Przekonywanie (perswazja)
 Podstęp (manipulacja)
 Przymus (siłowe wymuszenie posłuszeństwa przez stwarzane zagrożenia i stosowane kary)
 Przemoc (destrukcyjne użycie siły, eliminacja opornych)
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Wyróżnik wpływu politycznego:
 forsowanie interesów partykularno-grupowych,
 wywieranie nacisku na inne grupy społeczne i na ośrodki
decyzyjne,
 naruszanie lub przywracanie równowagi ogólnospołecznej
własnym działaniem
 umacnianie lub podważanie i zastępowanie własnym oddziaływaniem panującego porządku ustrojowego.

Podmioty wywierające wpływ polityczny:
Nie tylko organy państwa i partie polityczne.

Oprócz nich:
 ruchy społeczne i stowarzyszenia obywatelskie
 związki zawodowe
 organizacje zrzeszające przedsiębiorców
 lobbies (grupy interesów jako grupy nacisku)
 media
 kościoły
 osobistości publiczne – autorytety
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Władza jako szczególny rodzaj wpływu

Wyróżnik władzy:
 zdolność narzucania i egzekwowania woli, skutecznego pokonania lub wręcz udaremnienia oporu
 zagwarantowana przez dysponowanie środkami przymusu,
 wspierana przez dysponowanie środkami uzależnienia (np.
dobrami deficytowymi i reglamentowanymi, monopolem informacji). => „kij i marchewka”

Władza polityczna:
Obejmująca swoim zasięgiem bądź terytorium określonego
państwa, bądź znacznie rozleglejszy obszar (region, kontynent,
zasięg globalny)

Władza w wymiarze wewnątrzpaństwowym:
 nie tylko formalna, konstytucyjna władza państwowa, ale
 również nieformalna, pozakonstytucyjna władza pewnych
sił

politycznych

(przykład:

„kompleks

wojskowo-

przemysłowy” w USA; przemożny – w pewnym okresie wpływ mafii na życie polityczne Włoch; teokratyczny lub
skrajnie klerykalny model państwa => kapłani ponad władzą świecką)
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Trzy poziomy stosunku władzy
w wymiarze wewnątrzpaństwowym:
 panowanie („ostatnie słowo”, przywilej dysponowania
środkami kontroli zapewniającymi nienaruszalność własnych interesów)*
 rządzenie (kierowanie państwem jako całością i określonymi dziedzinami życia społeczeństwa jako całości -=> branże/resorty),
 zarządzanie (kierowanie określoną instytucją publiczną)
* Uwaga: Ten, kto panuje (kontroluje sytuację, wyznacza nieprzekraczalne granice) sam nie musi rządzić; wystarcza mu
zdolność kreowania i selekcjonowania rządzących.
Władza w wymiarze międzynarodowym:
 brak formalnie uznanego i uprawnionego ośrodka władzy
(w rodzaju państwa-zwierzchnika dla innych państw, rządu
i parlamentu światowego); natomiast:
 dominacja określonego państwa nad innymi państwami
 hegemonia supermocarstwa przekraczająca poziom wpływu
jednostronnie przeważającego, oznaczająca zdolność narzucania jednych i wykluczania innych decyzji ośrodków
(państw) formalnie suwerennych
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7. WŁADZA JAKO FORMA WPŁYWU

Dwa rodzaje wpływu społecznego, w tym politycznego:
Wpływ pośredni - regulacyjny, polegający na kształtowaniu sytuacji,
warunków istnienia i funkcjonowania danego obiektu (grup społecznych
lub jednostek), a za pośrednictwem tych „okrężnych‛ nacisków i spowodowanych zmian na ich postawy.
Wpływ bezpośredni – komunikacyjny, niejednokrotnie również
„techniczny‛ - polegający na zwracaniu się z wymaganiami lub działaniami i informacjami o nich bezpośrednio do podmiotu, którego to dotyczy (obiekt oddziaływania staje się zarazem jego adresatem) i nakłanianiu w ten sposób do określonego zachowania.
Schemat 1
WŁADZA JAKO SZCZEGÓLNA FORMA
WPŁYWU POŚREDNIEGO –REGULACYJNEGO

Wpływ niewładczy

Władza

Zdolność skutecznego kształ-

Zdolność wymuszenia sytuacji

towania sytuacji (warunków

oraz dalszego ukierunkowania

istnienia i funkcjonowania)

i przebiegu wydarzeń zgodnie

obiektu oddziaływań, określa-

z własną wolą; zdolność nie-

jącego mniejsze lub większe

dopuszczenia do niepożąda-

prawdopodobieństwo różnych

nych zjawisk, zwłaszcza zaka-

wariantów jego dalszych lo-

zania i faktycznego uniemoż-

sów i przyszłych zachowań

liwienia lub udaremnienia niepożądanych zachowań
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Schemat 2
Charakter wymagań i czynników nacisku
w procesie bezpośredniego wpływu niewładczego
oraz w stosunku władzy bezpośredniej

Nastawienia stron

Wpływ niewładczy

Władza

oddziaływania

Intencje
podmiotu
wywierającego
nacisk

Rachuby, kalkulacje

Kategoryczne żą-

(przewidywania warun-

dania, nakazy,

kowe oparte na wielo-

rozkazy, polece-

czynnikowej analizie sy-

nia, wiążące zale-

tuacji, motywacji adresa-

cenia (wymaga-

ta i charakteru kontaktu

nia bezwarunko-

lub trwałej więzi z nim);

we wsparte sank-

akcentowane oczekiwa-

cjami)

nia
Uświadamiane zobowiązania, , konsekwencje doOdbiór
adresata

tychczasowych więzi i
własnych czynów, zinternalizowane powinności, ukazane przez innych
szanse, okazje lub zagrożenia, niebezpieczeństwa

Zinternalizowane
formalne obowiązki („jestem to
winien tym, którzy tego wymagają‛) lub przyjęte
do wiadomości
konieczności
(„tego nie mogę
uniknąć‛)
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Schemat 3
WŁADZA JAKO SZCZEGÓLNA FORMA WPŁYWU BEZPOŚREDNIEGO (KOMUNIKACYJNEGO, W TYM EROGACYJNEGO)
Wpływ niewładczy

Władza bezpośrednia

Zdolność wywierania skuteczne-

Zdolność narzucania innym wła-

go nacisku określającego wolę i

snej woli (presja cudzych wyma-

postępowanie obiektu oddziały-

gań, odpowiadających im

wań – ograniczającego, krępują-

uprawnień lub bezprawnie sto-

cego w sensie psychicznomoral-

sowanych możliwości wymu-

nym, ukierunkowującego siłą na-

szenia, oraz uświadamianych

cisku emocjonalnego, moralnego,

obowiązków lub nieakceptowa-

siłą sugestii lub perswazji (presja

nych, lecz respektowanych z roz-

oczekiwań, odczuwanych po-

sądku narzuconych konieczno-

winności i zobowiązań)

ści)

Schemat 4
WŁADZA BEZPOŚREDNIA
JAKO SIŁOWA FORMA OSIĄGANIA POSŁUCHU
Wpływ bezpośredni niewładczy

Władza bezpośrednia

Osiąganie posłuchu przez zasto-

Osiąganie posłuchu przez sam

sowanie środków zachęty lub

fakt posiadania i możliwość za-

zniechęcenia kogoś do czegoś na

stosowania środków wymusza-

zasadzie dobrowolnego namysłu

jących posłuch - instrumentów

i wyboru, a w każdym razie przy

kontroli, represji i egzekucji

pozostawieniu adresatowi wy-

(narzędzi dyscyplinowania);

magań poczucia przystosowania

względnie przez użycie tych

zgodnie z własną wolą

środków
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Schemat 5
CHARAKTER ŚRODKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH POSŁUCH LUB POSŁUSZEŃSTWO W PROCESIE JAWNEGO WPŁYWU
I W BEZPOŚREDNIM STOSUNKU WŁADZY

Wpływ władczy =>

Wpływ niewładczy => POSŁUCH

POSŁUSZEŃSTWO
Niebezalternatywna przewaga pozwalająca na stymulowaniu cudzych postaw i
dążeń przy zastosowaniu mechanizmu

Bezalternatywna przewaga struk-

nagród i kar, jednak nie przekreślająca

turalna oparta na regularnej moż-

całkowicie możliwości poszukiwania i

liwości warunkowego, selektyw-

znalezienia przez adresata oddziaływań

nego i przemiennego stosowania

innych dróg wyjścia

„kija i marchewki‛:

Szansa pozyskania posłuchu przez

Arbitralne i wyłączne lub niemal

atrakcyjność własnej oferty dostępu do

wyłączne dysponowanie dobrami

pewnych dóbr, przelicytowanie lub
wymanewrowanie z gry innych dysponentów tych dóbr; możliwość „kusze-

pozwalające uzależnić adresata
oddziaływań i wymagań („mar-

nia‛, „(prze)kupienia‛, stworzenia po-

chewka‛ – nagradzanie zachowań

czucia komfortu i bezpieczeństwa

zgodnych z wolą danego podmiotu)

Możliwość mniej lub bardziej do-

Dysponowanie niezawodnymi

tkliwego ukarania odmowy lub

środkami pozwalającymi ukarać

postępowania niepożądanego – na

postępowanie niepożądane, brak

zasadzie negatywnego odwzajem-

posłuchu – w takim stopniu do-

nienia (restrykcji, retorsji); możli-

tkliwości, aby wymusiło to rezy-

wość szachowania (w tym zarów-

gnację z oporu lub zapobiegło re-

no szantażowania, jak i blefowa-

cydywie oporu w przyszłości

nia) partnerów opornych
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Schemat 6
CHARAKTER ASYMETRII ODDZIAŁYWAŃ
W STOSUNKU WPŁYWU I W STOSUNKU WŁADZY
WPŁYW NIEWŁADCZY

WŁADZA

Bilansowa przewaga (me-

Jednostronna przewaga

rytoryczna, taktyczna

podmiotu stawiającego

lub siłowa) podmiotu

i egzekwującego wyma-

wywierającego nacisk

gania

Schemat 7
SIŁA (SKUTECZNOŚĆ) NACISKU W PROCESIE POŚREDNIEGO
WPŁYWU I W POŚREDNIM STOSUNKU WŁADZY
WPŁYW NIEWŁADCZY

WŁADZA

Stwarzanie sytuacji stymulu-

Stwarzanie sytuacji (warunków

jącej do określonych zacho-

egzystencji, układu sił, okazji, za-

wań lub zaniechań, zakreśla-

grożeń itp.) wykluczających lub

jącej ramy dla obiektu oddzia-

udaremniających pewne zacho-

ływań – granice manewru,

wania, a narzucających (jako na-

lecz nie przesądzającej jedno-

turalne, oczywiste w danych oko-

znacznie o jego zachowaniu

licznościach lub jako uświada-

(postępowaniu) w zakreślo-

mianą przykrą konieczność); sy-

nych ramach

tuacji zapewniających przewidywalność cudzych zachowań i ich
zgodność z własnymi wymaganiami
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Schemat 8
SIŁA (SKUTECZNOŚĆ) NACISKU W PROCESIE BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU I W BEZPOŚREDNIM STOSUNKU WŁADZY
WPŁYW NIEWŁADCZY

WŁADZA

Nacisk, z którym adresat

Nacisk przesądzający za-

musi się liczyć (możli-

chowanie adresata (niemoż-

wość oporu, a zarazem

liwość, bezcelowość, da-

dyskomfort ewentualne-

remność lub zbyt wysoki

go oporu)

koszt oporu)

Stosunku władzy oraz odpowiednio socjotechniki władzy nie należy mylić ze stosunkiem autorytetu i odpowiadającą mu socjotechniką autorytetu.
Autorytet jest niewładczą formą wpływu erogatywnego.
Autortet wyróżnia się tym, że:
 adresaci oczekiwań i wymagań uznają (podobnie jak w
przypadku władzy legitymizowanej) prawo podmiotu uznanego za autorytet do oceny ich postępowania, przekazywania im „nauk” i zaleceń,
 co wiąże się z uznaniem jego przewagi merytorycznej (np.
szczególnej mądrości, wyższej kompetencji) i/lub moralnej
(poczucie zobowiązania z powodu szczególnych zasług i
osiągnięć).
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Schemat 9
Różnica między władzą a autorytetem

Rodzaj wpływu
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uleganie sugestii, mechanizm konformizmu
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Dobrowolnie

także wbrew włapodporządkowania
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Oddziaływanie o ograniWysokie prawdo-

Stopień
(nie)zawodności
wpływu

podobieństwo
wymuszenia posłuszeństwa środkami przymusu i

czonej efektywności, uzależnione od stopnia internalizacji norm, faktycznej
identyfikacji z autorytetem, stopnia konformizmu
lub autonomii i od kryte-

formami uzależ-

riów wygody lub niewy-

nienia

gody => selektywny posłuch
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Z kolei analizując wpływ społeczny (polityczny) przez posłużenie
się autorytetem należy dostrzegać różnicę:

* między formalnym lub rytualnym i deklaratywnym uznawaniem autorytetu a faktycznym podporządkowaniem jego sile
przykładu, wezwaniom, apelom, radom, wskazaniom, przestrogom

* między uleganiem autorytetowi w warunkach pełnej samodzielności poznawczej i emocjonalnej, swobody wyboru (nieskrępowanego przemożnym naciskiem otoczenia lub instytucjonalną sankcją dla autorytetu => sprzężenie autorytetu z władzą)
a uleganiem mu wskutek przytłaczającej presji środowiska i/lub
w rezultacie psychicznej niesamodzielności, manipulacji i przymusu psychiczno-moralnego lub np. administracyjnego.

Formalna dobrowolność nie jest tym samym co dobrowolność
rzeczywista.

Rzeczywista dobrowolność posłuchu dla autorytetu: obiektywna
możliwość, a zarazem subiektywna zdolność do dokonania suwerennego wyboru.
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8. STEROWANIE (SPOŁECZNE)

ATRYBUTY STEROWANIA:
 podmiot wpływu jest zdolny trwale zaprogramować warunki funkcjonowania obiektu oddziaływania, zakreślać
ramy dla swobody działania innych, narzucać przez celowe ułatwienia, zachęty lub utrudnienia, manewry lub
środki przymusu pożądany zakres i kierunek aktywności
innych
 podmiot wpływu jest zdolny trwale zaprogramować funkcje spełniane przez obiekt oddziaływań w ramach danej całości
 podmiot wpływu w konkretnych oddziaływaniach określa
cele (zadania) wykonywane przed obiekt oddziaływań (np.
poddanego, podwładnego, kooperanta, klienta), a co najmniej zakreśla granice dla celów niepożądanych
 podmiot wpływu narzuca, a w każdym razie selekcjonuje
(dopuszcza, toleruje lub wyklucza) określone sposoby
działania i środki realizacji przesądzonych celów
 podmiot wpływu zachowuje zdolność kontroli (oceny, weryfikacji, nagradzania, karania) nad obiektem spełniającym
zaprogramowane funkcje i konkretne zadania – pod kątem
zgodności jego sposobu działania i rezultatów ze swoimi
wymaganiami
 podmiot wpływu jest zdolny do ingerencji w działanie
obiektu oddziaływań (np. jako wykonawcy zadań, poleceń
itd.), a przez to – do korekty rezultatów i modyfikacji sposobu działania
 podmiot wpływu zachowuje przy tym – w mniejszym lub
większym stopniu - zdolność do samokontroli i samoregulacji, a w konsekwencji – do samooceny i autokorekty.
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Wyróżniki sterowania społecznego
Wpływ trwały i ciągły o następujących właściwościach:
* ‚Nadawcą‛ i regulatorem oddziaływań energetycznych, jak
i informacyjnych jest pewien podmiot grupowy (organ, zespół,
instytucja; również jednostka w określonej roli społecznej – lider, np. władca, dyktator występuje tu nie tyle jako jednostka,
ile jako pewien organ jednoosobowy lub jako personifikacja siły
społecznej).
* Obiektem, adresatem, odbiorcą oddziaływań jest pewna całość społeczna: zbiorowość, kategoria społeczna, wspólnota, społeczność, grupa w ścisłym sensie socjologicznym; a jednostki – jako
członkowie owych całości. Oddziałuje się na złożone podmioty
lub układy (‚organizmy‛) społeczne o niejednorodnym składzie.
* Oddziaływanie ma duży zasięg i intensywność, charakter
publiczny (niekoniecznie w tym sensie, że jest jawne, że dokonuje się na oczach ‚publiczności‛, ale w tym sensie, że dotyczy
wszystkich uczestników życia społecznego, rzutuje na ich losy i
możliwości wyboru zachowania), a nawet charakter masowy
(zwielokrotniony w skali i zarazem zuniformizowany, zestandaryzowany).
* Oddziaływanie to jest zaprogramowane społecznie, w tym
sensie, że służy stopniowemu i ciągłemu urzeczywistnieniu
pewnych dalekosiężnych celów społecznych, oparte jest na
trwałych i wyraźnych zasadach regulacyjnych, zakłada podporządkowanie funkcjonowania oraz potrzeb i dążeń ogniw składowych wymogom spoistości oraz celom nadrzędnym i ostatecznym całego układu.
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Rodzaje sterowania społecznego
* energetyczne – oddziaływanie na warunki egzystencji danego obiektu przez sterowanie „źródłami zasilania‛ (regulowanie, dozowanie, selektywne dozowanie ograniczanie dostępu do nośników energii; w stosunkach społecznych: wywieranie wpływu na źródła utrzymania, stan posiadania jednostek i
grup, materialne warunki ich przetrwania, selektywne zapewnianie lub pozbawianie komfortu życia itd.)
* informacyjne – oddziaływanie na świadomość obiektu sterowanego (na procesy poznawcze, emocje, motywacje, kształtowanie trwałych postaw) przez selektywne sterowanie dopływem informacji (selekcja źródeł informacji i samych informacji,
ukierunkowanie zainteresowań, wpajanie pozytywnych i negatywnych uprzedzeń, nadawanie informacjom określonej wymowy i interpretacji)

* bezpośrednie – oddziaływanie zwrócone wprost do danego
obiektu z pominięciem „pośredników‛; wpływanie na jego stan
psychiczny lub fizyczny, materialny tym, „co mu zrobiliśmy‛
lub co „możemy mu zrobić‛
* pośrednie – oddziaływanie na sytuację, układ sił, atmosferę
społeczną w otoczeniu danego obiektu; kształtowanie jego położenia, zakresu swobody działania i możliwości działania
przez nacisk ograniczający lub wymuszający w jego własnym
środowisku; wywoływanie pożądanych zjawisk na zasadzie
„skutki skutków‛
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* zewnętrzne – oparte na własnym nacisku z zewnątrz lub
nacisku otoczenia danego obiektu narzucającym określone
oczekiwania i wymagania; zwykle opatrzone sankcjami w postaci ew. dezaprobaty, izolacji, wykluczenia lub rozmaitych kar,
dolegliwości; sterowanie za pośrednictwem zmian w otoczeniu
i bodźców bezpośrednio lub pośrednio wymuszających określone reakcje obiektu, ale także przez posłużenie się wpływem
uznawanych przez obiekt autorytetów
* wewnętrzne – odwołanie się do wartości, norm, zasad,
wzorców zinternalizowanych przez daną jednostkę lub grupę,
wpojonych jej w procesie socjalizacji; zaprogramowanie trwałych określonych przekonań, dążeń i schematów postępowania,
czyniących jednostkę lub grupę przewidywalną, pozwalające
liczyć na jej zachowania zgodne z oczekiwaniami bez każdorazowej interwencji, kontroli i nacisku; posługiwanie się motywacją, wolą i decyzjami podmiotu sterowanego wkalkulowanymi
w plany podmiotu sterującego; sankcjonowane głosem sumienia

Dwie odmiany sterowania wewnętrznego:
 wzbudzanie, wydobywanie, wspieranie, nasilanie motywacji pozytywnej (dążenia do zrealizowania afirmowanych wartości, do uzyskania określonych dóbr i korzyści,
do stworzenia czegoś użytecznego)
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 wzbudzanie, wydobywanie, wspieranie, nasilanie motywacji negatywnej (obaw, dążeń do uniknięcia czegoś lub
chęci przeciwstawienia się czemuś /przekory, sprzeciwu/
lub dążeń destrukcyjnych – do zniszczenia czegoś, pragnienia zemsty, odwetu)
9. STEROWANIE EGZYSTENCJALNE
(SYSTEMOWE UZALEŻNIANIE; BIOWŁADZA)

Sterowanie elementarnymi i ostatecznymi (granicznymi) warunkami istnienia arbitralnie wybranych obiektów – z intencją selekcji wg kryteriów ideologicznych lub pragmatycznych.
Selekcja pozytywna: preferowanie i wspieranie określonych (akceptowanych) cech i ich nosicieli.
Selekcja negatywna: marginalizowanie i wręcz eliminowanie
określonych kategorii i osobników.
Sterowanie egzystencjalne w oddziaływaniu człowieka na przyrodę – w hodowli, ogrodnictwie, rolnictwie: selekcja gatunków
zwierząt i roślin (upowszechnianie, eliminowanie, krzyżowanie
gatunków, mutacje genetyczne).
Sterowanie egzystencjalne w życiu politycznym:
„selekcja” klas społecznych, ras, grup etnicznych, wspólnot wyznaniowych, a na poziomie jednostkowym – selekcja zdrowych i
niezdrowych osobników gatunku, typu społecznego).
Elementarna i minimalna forma sterowania egzystencjalnego:
„warunkowanie”, czyli uzależnianie sposobu potraktowania da-
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nego podmiotu od zgodności jego postępowania i konkretnych
zachowań z własnymi oczekiwaniami, wymaganiami.
Uzależnianie w sposób otwarty i bezpośredni lub pośredni i
„okrężny” (przez sterowanie sytuacją obiektu).

Narzędzia „warunkowania”: nagrody lub kary – lub ich zespolenie i stosowanie przemienne („kij” i „marchewka”); zachęty i ułatwienia lub zwiększanie kosztów niezależności i samodzielności
– aby podmiotu opornego nie było na to stać.

Maksymalistyczna forma sterowania egzystencjalnego: strukturalne uzależnianie, aż do trwałego podporządkowania.

Skrajna forma sterowania egzystencjalnego: biowładza (w rozumieniu jak u Michela Foucault), tzn. wykorzystywanie posiadanej władzy politycznej w celu ideologicznie zaprogramowanej
selekcji grup społecznych.

Istota biowładzy: zdolność arbitralnego decydowania o is tnieniu (przetrwaniu lub zagładzie) określonych zbiorowości, przez oddziaływania warunkujące i uzależniające (odpowiednio: uprzywilejowujące lub upośledzające, tzn. dyskryminacyjne i eksploatacyjne) lub wręcz przez oddziaływania eksterminacyjne (fizyczne eliminowanie negatywnie wyróżnionych kategorii społecznych).
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Mechanizm warunkowania
A. Grzegorczyk (w książce Życie jako wyzwanie, 1995) :

(<) uwarunkowaniem nazywamy stwarzanie dla obiektu
określonych warunków zewnętrznych determinujących zachowanie obiektu bez względu na jego decyzję. Zachowanie takie
jest postawieniem siebie w pozycji wyższej, nie partnerskiej w
stosunku do obiektu oddziaływania. Ten, kto uważa, że ma
prawo zmieniać warunki życia innych, tym samym w oczywisty sposób nie traktuje innych jako równych sobie. *AG, 170+

Zmiana warunków może dotyczyć warunków fizycznych,
ekonomicznych, społecznych, prawnych, wreszcie psychicznych zbiorowych lub indywidualnych. [AG, 170]

Zmiany te można rozpatrywać z różnych punktów widzenia.
Najnaturalniejszy jest podział na warunki zmniejszające oraz
zwiększające zasięg działania obiektu. Pozbawienie kogoś jakiejś rzeczy, którą dysponował zmniejsza zakres jego działania,
a danie mu rzeczy, której nie posiadał, na ogół zwiększa zakres
możliwości działania. Pozbawienie może dotyczyć rzeczy bliskich, bezpośrednio związanych z życiem i funkcjonowaniem
organizmu lub rzeczy dalszych. [170]

Dystrybucyjna funkcja władzy – jako przesłanka możliwości
„warunkowania‛:
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Władza „zajmuje się‛ dystrybucją dóbr – a lepiej powiedzieć:
w rezultacie (zamierzonym i niezamierzonym) jej występowania dochodzi do dystrybucji dóbr i wartości, których zasoby są
ograniczone. Chodzi nie tylko o dobra materialne podtrzymujące egzystencję biologiczną człowieka, ale także o takie, jak np.
bezpieczeństwo, wiedza, dostęp do informacji. *Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, s. 18-19]

Udostępnianie dóbr jest sposobem, mniej lub bardziej świadomie wykorzystywanym, na „kupienie‛ posłuszeństwa; dostaniesz dobro, na którym ci zależy, jeżeli zachowasz się w
określony sposób. Manipulowanie dobrami jest powszechnie
stosowym środkiem sprawowania władzy. Nawet wtedy, kiedy
w grę wchodzi przemoc, „naga siła‛ jako środek sprawowania
władzy, ma się również na uwadze pewne dobra, np. życie,
wolność, dobra majątkowe. Funkcjonowanie struktur władzy
można porównać do wielkiej machiny przepompowującej z
miejsca na miejsce dobra, których ludzie potrzebują do życia.
*PW, Wstęp<, 95, s, 19+

Systemowe uzależnianie

W reżymach autorytarnych i półautorytarnych (np. w „demokracji kierowanej”):
Paternalistyczno-klientelistyczny schemat zależności między rządzonymi a rządzącymi
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W tyraniach, despocjach, i nowoczesnych reżymach totalitarnych: ośrodek władzy jako „właściciel wszystkiego, co żyje”. Programowo założona skrajna „maksymalizacja władzy” pozbawiająca poddanych jakiejkolwiek, nawet elementarnej samodzielności
egzystencji.
Kilka cech systemu maksymalizacji władzy:
a - energia mas wyładowuje się w walce o zapewnienie elementarnego poziomu życia,
b - każdy człowiek jest potencjalnym przestępcą i zawsze może być oskarżony i skazany,
c - rządzi zasada negatywnej selekcji (kryterium lojalności, a
nie kwalifikacji),
d - działa prawo partycypacji, tj. częściowego interesu w
utrzymaniu status quo,
e - nie ma żadnych stałych reguł gry, poza regułą maksymalizacji władzy,
f - wymagana jest strategia nieustającej ofensywy,
g - w języku obowiązuje reguła odwróconych znaków,
h - tendencja do inercji - ciągły wysiłek, aby powracać do stanu bezwładności.
[Ryszard Kapuściński („Lapidaria”)]
Władza stwarza tu taką sytuację, że wszystko, co jest ci należne w sposób prawny, naturalny, odbierasz jako przywilej, uważasz, że zostałeś wyróżniony, dziękujesz, cieszysz się, opowiadasz innym i zamiast czuć się poniżonym (bo po drodze trzeba
było żebrać, dawać łapówki, tolerować chamstwo) - czujesz się
wywyższonym!
Przywileje można mierzyć wartością sytuacyjną, niekoniecznie ściśle materialną. Na przykład domek przeciętnego
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Amerykanina może - przeniesiony choćby do Gujany - stać się
pałacem prezydenta republiki.
Do ważnych, a często materialnie niewymiernych przywilejów w krajach totalitarnych należy poczucie bezpieczeństwa wynikające z partycypacji w elicie władzy. Być ponad
prawem. Mieć tzw. mocną legitymację. Uwalnia ona od codziennych udręk, jakich doświadcza człowiek nie uzbrojony w
taki dokument. [RK, L, 71]
Narzędzia biopolityki i biowładzy

Przykłady oddziaływań dyskryminacyjno-eksploatacyjnych:
* polityka konkwistadorów w XV-XVIII w.,
* kolonialna polityka mocarstw europejskich na przełomie XIX i
XX wieku
(w polityce podbojów zagłada ludności tubylczej nie jest celem,
lecz „efektem ubocznym” podbojów i niewolniczej pracy ludności
podbitej)
* także: polityka apartheidu w RPA.

Przykłady oddziaływań eksterminacyjnych:
* nazistowska polityka ludobójstwa (genocid, holocaust),
* stalinowska praktyka „walki klasowej” (z burżuazją, obszarnikami, kułactwem),
* polpotyzm,
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* współczesne „czystki etniczne” (rzezie, pogromy, masowe wypędzenia) .

Definicja ludobójstwa:
Przeprowadzona z premedytacją, systematyczna akcja eksterminacji całej grupy etnicznej lub rasowej, warstw społecznych, narodów, ludów lub wyznań, zwłaszcza na terenach
okupowanych (Słownik Socjologiczny, s. 114).
Konkluzja:
Nie jest aż ludobójstwem (choć nie przestaje być zbrodnią)
każdy akt eksterminacji, lecz tylko taki, który jest ogniwem w
systematycznych działaniach zmierzających do całkowitej zagłady danej grupy.
W tym kontekście należy rozpatrywać spór o kwalifikację moralno-prawną Katynia, Wielkiego Głodu na Ukrainie, rzezi Ormian w Turcji w 1915 roku itd.
Eugenika, czyli „higiena ras”
„Hodowlane” podejście do własnej rasy.
Charakterystyczne przykłady – z praktyki nazistowskiej:
* eksterminacja osobników „niepełnowartościowych”, „psujących
jakość rasy” (inwalidów, chorych psychicznie, upośledzonych
umysłowo, homoseksualistów);
* przymusowa sterylizacja potencjalnych rodziców z „defektami”
* „ośrodki rozrodcze” – hodowla „idealnych Nordyków”
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10. OPÓR BIERNY
Schemat 1
RÓŻNICA MIĘDZY OPOREM BIERNYM A CZYNNYM
Nieumyślne stwarzanie przeszkód i utrudnień w
działaniu innych podmiotów, niezastosowanie się
OPÓR
DOSŁOWNIE
BIERNY

do ich oczekiwań lub wymagań – samą obecnością,
zajmowaną pozycją, sposobem zachowania, brakiem reakcji – wynikające z nienawiązania kontaktu, niedostrzeżenia lub niezrozumienia cudzych potrzeb, oddziaływań i oczekiwań
Rozmyślne nieuleganie naciskom (ze względu na
dezaprobatę dla ich celów i skutków); celowe powstrzymywanie się od zachowań i czynności uła-

INTENCJONALNY
OPÓR BIERNY

twiających cudze działania lub spełniających oczekiwania, wezwania, wymagania, nakazy; ignorowanie narzucanych obowiązków, ostrzeżeń, gróźb;
faktyczne unieważnianie nieakceptowanych reguł i
nakazów przez ich potraktowanie jak „niebyłych‛
Rozmyślne podejmowanie przeciwdziałań - wypowiedzi, gestów symbolicznych i czynów utrudniających, opóźniających lub wręcz udaremniających realizację zamiarów i planów nieakceptowanych, rzu-

OPÓR
CZYNNY

canie wyzwania – jawna demonstracja nieposłuszeństwa (ostentacyjna odmowa posłuchu) połączona z zachowaniami konfrontacyjnymi; tudzież
działania skryte (np. zakonspirowane) o jednoznacznie obstrukcyjnym i wrogim ukierunkowaniu
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(np. sabotaż)

Schemat 2
RODZAJE OPORU DOSŁOWNIE BIERNEGO

TYP OPORU

CHARAKTER OPORU

Nieświadoma przeszkoda, „zawalidroga‛.
Utrudnianie cudzego działania samym swoi istOpór
lokacyjny

nieniem lub samą swoją obecnością w danej sytuacji, umiejscowieniem w przestrzeni lub pozycją zajmowaną dotychczas w społecznym podziale pracy, w hierarchii społecznej, w rozdzielniku dóbr.
Brak reakcji na wywierany nacisk (przekaz
oczekiwań, wymagań) spowodowany „za-

Opór
inkluzywny

mknięciem w sobie‛ danej jednostki lub grupy,
hermetycznością jej mentalności, poczuciem samoistności i samowystarczalności, apriorycznym
dystansem wobec obcych, odruchem odgrodzenia się od otoczenia, izolacji lub separacji. Nienawiązanie kontaktu.
Nienadążanie za cudzym oddziaływaniem.
Bierność zachowania polega na opóźnieniu re-

Opór
bezwładny

akcji na prośby, wezwania, nakazy, spowodowanym siłą przyzwyczajeń, automatyzmem skojarzeń, większym skupieniem na sobie niż na
kontakcie z kimkolwiek z zewnątrz lub wręcz
‚umysłową nieobecnością w sytuacji‛.
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Typowe przejawy oporu dosłownie biernego:

 niedostrzeżenie oddziaływań lub oczekiwań
 niedocenienie istotności sprawy lub ważności samego nacisku
 brak uwagi i skupienia na cudzym oddziaływaniu
 brak zainteresowania i nastawienia na odbiór przekazywanych oczekiwań lub wymagań wynikający z przeświadczenia „mnie/nas to nie dotyczy‛
 bariera percepcji (niezdolność zrozumienia przekazywanych oczekiwań/wymagań)
 brak reakcji lub niewspółmierność reakcji do siły nacisku i
oczekiwań nadawcy
 niezdecydowanie w zachowaniach wychodzących naprzeciw wyrażonym oczekiwaniom lub wymaganiom
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11. TYPY OPORU UMYŚLNEGO
Skala oporu społecznego

OPÓR
DOSŁOWNIE
BIERNY

Opór nieświadomy i niezamierzony –
nieumyślne lub mimowolne niedostosowanie do oczekiwań podmiotu wywierającego nacisk – przez stwarzanie
przeszkód i utrudnień własną obecnością, pozycją, zachowaniem.
Świadome, lecz oparte na próbie samowyłączenia lub wycofania, przeciwdziałanie,
zwykle powiązane z asekuracją – przez uni-

OPÓR
DEFENSYWNY

kanie kontaktu, powstrzymanie się od
uczestnictwa, niezastosowanie się do oczekiwań, wymagań podmiotu wywierającego
nacisk; umyślna bierność lub pozorowanie
aktywności (poparcia, posłuchu lub posłuszeństwa) w odpowiedzi na niewygodne lub
nieakceptowane wezwania i wymagania.
Jawne przeciwstawienie się woli nieakceptowanej – cudzym zamiarom, planom, decyzjom, wysiłkom oraz oczekiwaniom, wyma-

OPÓR
KONTROFENSYWNY

ganiom, życzeniom, wezwaniom, żądaniom,
nakazom. Wyrażenie dezaprobaty, sprzeciwu i praktyczne postępowanie zmierzające
do wymuszenia rezygnacji z przejawianych
dążeń, zaniechania podjętych wysiłków i nacisków lub do przeszkodzenia w realizacji
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zamiarów

Zakres oporu umyślnego

Opór integralny (totalny)

Opór selektywny

Brak posłuchu lub poparcia
względnie przeciwstawianie się
czyjejś woli potencjalnie i a priori
we wszystkich konkretnych
sprawach, kwestiach, dziedzinach, kierunkach działania;
sprzeciw zarówno wobec celów,
jak i wobec metod oraz środków
działania – wynikający z zasadniczej, zwłaszcza antagonistycznej
sprzeczności interesów, całkowitej kolizji dążeo, poglądów i zasad, frontalnego konfliktu ideologicznego. Korelat polaryzacji
(biegunowości) różnic i podziałów społecznych.

Brak posłuchu lub poparcia
względnie próba przeciwdziałania w konkretnych sprawach
lub kierunkach działania, nie
wykluczający współdziałania w
innych kwestiach, w innych
dziedzinach, na innych płaszczyznach; wynikający z częściowej rozbieżności lub
sprzeczności, a zarazem częściowej zbieżności lub zgodności interesów, poglądów,
zasad. Korelat pluralizacji różnic i podziałów społecznych.
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Widocznośd oporu umyślnego

Opór jawny

Opór skryty

Intencja nie tylko stawienia oporu,
ale również jego wyeksponowania, a
nawet podkreślenia determinacji w
nieposłuszeostwie, nadania mu charakteru demonstracyjnego i ostentacyjnego (opór sam w sobie staje się
demonstracją i wyzwaniem), podyktowana kilkoma motywami i kalkulacjami łącznie: (1) pryncypialnością i
odwagą cywilną lub desperacją, (2)
uznaniem układu sił za względnie wyrównany lub stwarzający szansę skuteczności ze względu na nieznaczną
tylko przewagę podmiotu wywierającego nacisk, (3) próbą zdemobilizowania, zniechęcenia inicjatora lub
sprawcy nacisku, (4) rachubą na siłę
przykładu, zmobilizowanie otoczenia
do naśladownictwa i aktów solidarności

Intencja nie tylko stawienia oporu, ale również
ukrycia tego oporu (odmowy, nieposłuszeostwa,
przeciwdziałania), podyktowana z jednej strony
asekuracją, chęcią uniknięcia kosztów (kar, represji) w sytuacji przewagi
lub wręcz władzy podmiotu wywierającego nacisk,
a z drugiej strony – uzależnieniem efektywności
oporu od jego zamaskowania i osiągnięcia efektów zaskoczenia lub w
ogóle nieprzewidywalności.
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Formy oporu skrytego

Opór zakonspirowany

Opór zakamuflowany

Opór zawoalowany

Zachowania i działania symboliczne lub praktyczne
o charakterze profilaktycznym (próba zapobieżenia,
udaremnienia), obstrukcyjnym (stwarzanie przeszkód, utrudnieo powodowanie strat) lub destrukcyjnym (psucie, niszczenie) oparte na zakonspirowanym sprawstwie (planowaniu i wykonawstwie).
Charakterystyczne formy: akty sabotażu, dywersji,
skrytobójcze zamachy, masowe anonimowe nieprzestrzeganie nakazów i zakazów.
Zachowania i działania profilaktyczne, obstrukcyjne
lub destrukcyjne podejmowane z zachowaniem pozorów posłuchu, poparcia lub przynajmniej obojętności wobec danych działao, decyzji; oparte na mistyfikacji, fasadowości, symulacji posłuszeostwa,
dyscypliny, działaniach pozornych i zastępczych, na
proceduralnych, rytualnych i ceremonialnych parawanach uległości, gotowości, gorliwości, przychylności, życzliwości maskujących niezgodę i zamiar przeszkodzenia
Zachowania i działania profilaktyczne, obstrukcyjne
lub destrukcyjne podejmowane z zachowaniem pozorów posłuchu, poparcia lub przynajmniej życzliwej neutralności albo obojętności, jednak o wymowie dwuznacznej, problematycznej (aluzyjna czytelna, lecz trudna do udowodnienia sygnalizacja
dystansu, niechęci lub sprzeciwu, a nawet zapowiedź przeciwstawienia się; zapewniająca bezkarnośd i asekurację na wypadek nieskuteczności aktów oporu.
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Opór bezpośredni a opór pośredni

Opór bezpośredni

Opór pośredni

Brak posłuchu lub poparcia dla konkretnej
decyzji, działania,
przedsięwzięcia przejawiający się w kwestionowaniu jego
słuszności, prawowitości lub realności (wykonalności), w próbach
zapobieżenia (niedopuszczenia), przeszkadzania w trakcie realizacji, uchylenia i odwrócenia

Podporządkowanie się czyjejś woli, poparcie, ustępstwo lub powstrzymanie
się od przeciwdziałania w jednej sprawie, konkretnej decyzji lub działaniu –
kompensowane jednak zachowaniami i
działaniami, które dezawuują to, co wydaje się przesądzone, nadają mu znamiona tymczasowości, a nie trwałości,
są zapowiedzią przyszłego przekreślenia, wtórnego unieważnienia, względnie
brakiem posłuchu lub przychylności w
innych sprawach względnie wytargowaniem wysokiej ceny nieprzeszkadzania (np. kosztów zrekompensowania
posłuchu albo przyzwolenia w innych
kwestiach)
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Opór symboliczny a opór praktyczny: forma, narzędzia
Opór symboliczny

Opór praktyczny

Ekspresja i artykulacja sprzeciwu za pośrednictwem wymownych znaków: gestów, zachowao konwencjonalnych, wypowiedzi, decyzji i czynności ceremonialnych lub czynności rytualnych z użyciem emblematów z symbolami, rekwizytów
mających znaczenie symboliczne

Podejmowanie działao profilaktycznych, obstrukcyjnych lub
destrukcyjnych o charakterze
technicznym, proceduralnym,
ceremonialnym, a także rytualnym – powodujących praktyczne skutki techniczne, społeczne,
prawne

Opór symboliczny a opór praktyczny: cel i prawdopodobny efekt
Opór symboliczny

Opór praktyczny

Oddziaływanie na płaszczyźnie moralnej i/lub legalistycznej: Podważenie poczucia lub wrażenia słuszności decyzji,
działao kontestowanych, ich bezalternatywności, racjonalności, prawowitości, legalności. Zakwestionowanie formalnych i zwłaszcza fałszywych uzasadnieo, usprawiedliwieo - delegitymizacja
działao wywołujących sprzeciw. Wyrażenie własnej niezgody, oburzenia i potępienia. Demonstracja własnej tożsamości, godności, suwerenności, odwagi
cywilnej, determinacji w obronie zasad
lub naruszanych własnych praw

Realne, praktyczne udaremnienie, utrudnienie
lub zniweczenie albo
prawne lub zwyczajowe
unieważnienie wysiłków
podmiotu wywierającego nacisk
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Opór symboliczny a opór praktyczny:
realistyczne kalkulacje inicjatorów

Opór symboliczny

Opór praktyczny

Efekt demaskatorski
(przekreślenie pozorów, obnażenie istoty
kontestowanego działania). Przekreślenie
wrażenia nieuchronności narzucanych
rozstrzygnięd (tak byd
nie musi, jest alternatywa). Rachuba na
mobilizacyjną siłę
przykładu (ośmielenie
innych do przeciwstawienia)

Zakłócenie sprawności działania podmiotu wywierającego nacisk (np. przeciwnika, prześladowcy). Efekt demobilizacyjny:
podważenie pewności siebie („to nie
pójdzie tak gładko”), zniechęcenie, podważenie morale (zwątpienie wykonawców w słusznośd działania narzucanego
opornym). Spowodowanie dylematu
ekonomicznego (problematyczna opłacalnośd działania w świetle kosztów
zwiększanych stawianym oporem). W
sprzyjających okolicznościach (względne
wyrównanie sił) – udaremnienie lub zniweczenie wysiłków
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Opór racjonalny a opór irracjonalny

Opór racjonalny

Opór irracjonalny

Reakcja na decyzje i działania
nieakceptowane oparta na
względnie zdystansowanej
analizie sytuacji, układu sił,
stanu własnych potrzeb i zasobów, kalkulacji własnych
szans, podejmowanego ryzyka, prawdopodobnych skutków ubocznych i kosztów
własnego działania, w dążeniu do zachowania adekwatności między wyznawanymi
zasadami i poglądami, celami,
metodami i środkami działania będącego formą oporu

Negatywna reakcja na zmiany
społeczne, naciski, wymagania,
nakazy i zakazy podyktowana subiektywnym uporem (o podłożu
ideologicznym, charakterologicznym, emocjonalnym lub sytuacyjnym), nie oparta na analizie
(diagnozie i prognozie) stanu rzeczy, układu sił, obiektywnych
własnych potrzeb i interesów,
przemyślanym planie działania,
oszacowaniu szans, ryzyka i kosztów własnego postępowania, nacechowana „impregnacją” na informacje i argumenty zaprzeczające własnym uprzedzeniom
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Opór konstruktywny a opór niekonstruktywny

Opór
konstruktywny

Opór
niekonstruktywny

Opór
destrukcyjny

Postępowanie podyktowane poczuciem nadrzędnej wspólnoty, troską o uniknięcie lub zminimalizowanie szkód społecznych związanych z kosztami
stawianego oporu – i wymuszające rozwiązania
funkcjonalne dla danej całości (obrona i przywrócenie dotychczasowych rozwiązao sprawdzonych
lub ukazanie lepszych rozwiązao alternatywnych).
Reakcja uczestnika wspólnoty na niewygodne,
niekorzystne dlao wymagania i nakazy wyrażająca
partykularyzm niezrównoważony odpowiedzialnością za stan i losy całości. Działanie w imię interesów partykularnych (obrona stanu posiadania,
przywilejów, prestiżowych atrybutów statusu)
i/lub w imię ideologicznej niezłomności, grupowej
lub jednostkowej megalomanii - przy ignorowaniu
społecznych kosztów tej samoobrony lub kontrofensywy, nieliczeniu się ze stratami po stronie
współuczestników i całej wspólnoty
Oddziaływanie w intencjach konsekwentnie i wyłącznie negatywne (dążenie do odrzucenia, udaremnienie lub zniweczenia czegoś) bez wskazania
alternatywy, ekwiwalentu. Podjęte i podtrzymywane z myślą o osłabieniu lub zniszczeniu wrogiego układu. Lub też gotowośd do narażenia wspólnoty na straty w imię własnej wygody, korzyści i
przewagi, dominacji (świadome szkodnictwo)
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12. FORMY OPORU DEFENSYWNEGO
Asekuracyjne formy obrony
Forma oporu

Unik

Wykręt

Obstrukcyjna
poprawnośd

Przezorna
autodeprecjacja

Taktyka
Próba uniknięcia obecności w miejscu i czasie niewygodnym dla podmiotu,
uchylenia się od kontaktu – w celu nieodebrania niewygodnego sygnału dotyczącego cudzych oczekiwań, informacji o wymaganiach, żądaniach lub rozkazach, o narzuconych obowiązkach. Próba uniknięcia uczestnictwa w zgromadzeniu lub w decyzji wymagającej zajęcia jednoznacznego stanowiska, w niewygodnym działaniu wykonawczym. Stwarzanie pozoru, że się nie wiedziało o tym,
o czym nie chciało się wiedzieć.

Zawoalowana odmowa, asekurowana pozorami „spolegliwości” lub posłuszeństwa. Posłużenie się wymówkami lub pretekstami (fałszywymi i sztucznymi
powodami dla reakcji niezgodnej z oczekiwaniami) albo pozorami zastosowania
się do nich (działania pozorne i zastępcze); gra na zwłokę, wybiegi praktycznie
stwarzające sytuację utrudniającą lub uniemożliwiającą wykonanie zobowiązań,
obowiązków. „Spychotechnika” (skierowanie oczekiwań pod innym adresem
pod pozorem własnej formalnej niekompetencji).

Taki sposób wykonywania poleceń, spełniania obowiązków lub zobowiązań
albo formalnego respektowania reguł współdziałania, rywalizacji lub walki,
który piętrzy trudności, zwiększa koszty działania negowanego albo wręcz paraliżuje przedsięwzięcie. Oparty na proceduralnej skrupulatności i możliwości
zablokowania lub korygowania nieakceptowanych działań dzięki obowiązującym przepisom lub normom zwyczajowym.
Stwarzanie pozorów pokory i posłuszeństwa wraz z pozorami nierozgarnięcia.
Rozbrajanie nacisku przez stworzenie wrażenia niezdolności do zrozumienia, a
tym bardziej do wykonania zadań, spełnienia oczekiwań, niemożliwości wyegzekwowania wymagań.

(taktyka
„Szwejkowska”)

Przewrotna
nadgorliwośd

Praktyczne zastosowanie schematu reductio ad absurdum: tak skrupulatne przestrzeganie procedur formalnie obowiązujących w wymaganym działaniu (przekraczające oczekiwania i przewidywania podmiotu naciskającego), że paraliżuje
to samo działanie. Tak staranne wykonywanie zadań, obowiązków, rozkazów, że
faktyczny rezultat zaprzecza założonym i realizowanym w ten sposób celom; co
więcej – że sam cel może wydać się nierealny lub niedorzeczny. Przykład: strajk
włoski urzędników, celników, obsługi lotniska.
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Defensywne przeciwstawienie

Forma oporu

Taktyka zaporowa

Obstrukcja
demonstracyjna

Sabotaż

Taktyka
Zachowanie (reakcja na zamiar przedstawienia wymagao, wydania
poleceo itp. lub na ich przekazanie) zniechęcające podmiot naciskający do wydania nakazu, polecenia lub do wyegzekwowania. Demonstracyjne okazywanie niezainteresowania, niechęci, krytycznej
oceny wymagao lub zadao, sceptycyzmu w kwestii realności celów.
Ostentacyjne, lecz nie narażone na formalną karę, sankcję wykorzystywanie możliwości blokowania decyzji i działao nieakceptowanych: absorbowanie naciskających detalami formalnymi, wykorzystanie luk lub niejednoznaczności w uchwałach lub w przepisach w
celu dywersyjnych uzupełnieo i poprawek, kunktacja – gra na zwłokę, złośliwie popełniane „błędy” interpretacyjne i wykonawcze.
Umyślne niewypełnianie albo wadliwe wypełnianie narzuconych
obowiązków, nieakceptowanych poleceo – z zamiarem spowodowania dezorganizacji, strat i szkód. Radykalna forma – destrukcja:
zniekształcanie informacji, gubienie lub niszczenie dokumentów,
uszkodzenie lub zniszczenie sprzętów, rozmyślne marnotrawstwo
zasobów.
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13. SKALA OPORU KONTROFENSYWNEGO
(PRZECIWSTAWIENIA)

Od wymownego zdystansowania,
poprzez sprzeciw
do przeciwdziałania
Sprzeciw to wypowiedź perswazyjno-polemiczna lub gest symboliczny, nadany i odebrany jako wyraz dezaprobaty, niezgody na jakiś zamiar, decyzję lub działanie oraz jako wezwanie do zmiany postępowania.
Wymowne zdystansowanie (odcięcie się) polega na demonstracyjnym
okazaniu braku poparcia, a nawet pośrednim wyrażeniu dezaprobaty dla inicjatywy i oczekiwań (wymagań) partnera lub zwierzchnika. Forma oporu charakterystyczna dla znanych osobistości, dostojników.
Przeciwdziałanie to działanie lub splot albo ciąg wielu działań zmierzających do powstrzymania sprawcy zagrożeń przed podjęciem
kwestionowanych decyzji i działań, do udaremnienia (uniemożliwienia) takich zamiarów i wysiłków, zahamowania już trwających
działań lub do przekreślenia albo wtórnego unieważnienia ich efektów.
Zdystansowanie oraz sprzeciw to formy oporu konwencjonalnosymbolicznego, obliczone na efekt psychologiczno-moralny.
Przeciwdziałanie to forma oporu praktycznego, obliczona na praktyczne niedopuszczenie do realizacji negowanych zamysłów.
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Schemat 1
INTENCJE I CELE PRZECIWSTAWIENIA

Typ oporu

Wymowne
odcięcie się

Sprzeciw
( protest)

Czynne,
praktyczne
przeciwdziałanie

Konkretny cel przeciwstawienia
Podkreślenie niezgody na własne uczestnictwo,
co jest pośrednią formą wyrażenia dezaprobaty:
moja odmowa włączenia się (nawet w formie
uniku) oznacza, że uważam decyzję, działanie za
niesłuszne, nieuzasadnione, pozbawione podstaw
prawnych, ryzykowne, szkodliwe itp.
Pryncypialne zanegowanie słuszności działań
kontestowanych. Podważenie ich legitymizacji
(prawowitości, proceduralnej prawomocności,
reprezentatywności, powszechnego przyzwolenia
itp.). Obnażenie pozorów, pretekstów. Nazwanie
po imieniu działań bezprawnych, amoralnych lub
lekkomyślnych, awanturniczych, wymuszeń
upozorowanych na działania dobrowolne itd.
Próba demobilizacji lub przynajmniej zawstydzenia współuczestników zła: kłamstwa, oszustwa,
nadużycia, przestępstwa, błędu; mobilizacja
opornych (zdeterminowanych, jak i chwiejnych).
Próba zapobieżenia decyzjom lub działaniom
planowanym – zapowiedzianym lub przygotowywanym w tajemnicy, lecz jeszcze nie podjętym; udaremnienia zamiarów naciskiem lub nakłonienia inicjatorów do rezygnacji z tych planów; powstrzymania działań będących w toku;
społecznego lub prawnego unieważnienia albo
faktycznego przekreślenia ich rezultatów.
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Schemat 2

PRZEJAWY WYMOWNEGO ZDYSTANSOWANIA

 Wymowne akcentowanie własnego dystansu do zamiarów i działań
zwierzchnika lub partnera (wspólnika, sojusznika, kontrahenta): własnego niezainteresowania w danym przedsięwzięciu lub kierunku
działania, odmienności własnych ocen sytuacji, prognoz i zamiarów
=> sygnały typu: „na mnie nie licz‛, „jeśli się uprzesz, to na własne
ryzyko i odpowiedzialność).
 Zdementowanie informacji o własnym uczestnictwie (np. zaprzeczenie komunikatom o obecności na jakimś posiedzeniu, głosowaniu
za czymś, podpisaniu uchwały lub postanowienia).
 Samowyłączenie z uczestnictwa w przedsięwzięciu kwestionowanym. Wycofanie się z kręgu wykonawców, odmowa przyjęcia zadania lub stanowiska, wymowne złożenie dymisji (wymowne nawet
wtedy, gdy obiera się jakiś pretekst).
 Wymowna sugestia dla wszystkich: odcięcie się („ja tego nie popieram‛ lub mocniejsza: „ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego‛). Znak
dezaprobaty skierowany zarazem, czasem nawet przede wszystkim,
do otoczenia, opinii publicznej lub do grup zagrożonych i poszkodowanych kontestowanym zamiarem albo decyzją.
 Sugestywna, choć pośrednia i powściągliwa ekspresja dezaprobaty w postaci formalnego votum separatum lub w wystąpieniach publicznych (w wywiadach, oświadczeniach, sprostowaniach, komentarzach
na użytek mediów) akcentujących własny pogląd odrębny.


Perswazyjne (argumentacyjne) próby zniechęcenia inicjatora nieakceptowanych działań: odradzanie, przestrogi, ostrzeżenia przed negatywnymi skutkami; niekiedy wsparte eksponowaniem rozwiązań
alternatywnych z podkreśleniem własnej dla nich preferencji.
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Schemat 3
CELE SPRZECIWU
Uzmysłowienie – deklaracją werbalną lub manifestacją konwencjonalno-symboliczną – (1) własnej niezgody, opartej na negatywnej
ocenie, oburzeniu, potępieniu, (2) istnienia alternatywy dla rozwiązań narzucanych, (3) a w każdym razie ich bezcelowości, błędności,
szkodliwości.
Przekreślenie rzekomej oczywistości, bezdyskusyjności lub nieuchronności rozwiązań, decyzji, działań narzucanych wbrew woli i
interesom danego podmiotu oraz wbrew społecznie uznawanym i
obowiązującym zasadom (normom moralnym, prawnym, ideologicznym, tradycjom, zwyczajom).
Rachuba na siłę przykładu (demonstracja pryncypialności i odwagi cywilnej jako zachęta dla innych, bodziec do przełamania konformizmu, obaw przed osamotnieniem i bezsilnością w próbach
oporu).
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Schemat 4
STOPNIE SPRZECIWU

 „Niemy” protest symboliczny (manifestacyjne milczenie
zamiast przemówienia, zaklejone usta, protestacyjne marsze milczenia)
 Protest werbalny (wyrażenie oburzenia i potępienia, żądanie zaniechania lub naprawy)
 Protest konwencjonalno-symboliczny w postaci rytualnych akcji protestacyjnych (petycje, pochody, pikiety itp.
– wprawdzie niezmieniające stanu rzeczy, ale delegitymizujące działania kontestowane, demobilizujące jego
inicjatorów i uczestników)
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Schemat 5
HORYZONT CELÓW PRAKTYCZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA

Perspektywa

Charakter (poziom ambicji)
celu przeciwdziałania
Utrudnienie realizacji działań nieakceptowanych, na których za-

Minimalistyczna-obstrukcyjna

inicjowanie i realizowanie pod-

(Cel minimum)

miot oporny nie miał wpływu;
stwarzanie przeszkód i utrudnień, zwiększanie kosztów forsowanego działania
Udaremnienie tych działań (niedopuszczenie do ich podjęcia lub

Maksymalistyczna-

wykonania i zakończenia) lub w

zapobiegawcza

każdym razie uniemożliwienie

(cel maksimum)

osiągnięcia zamierzonych skutków (spowodowanie daremności
działań, którym nie można było
zapobiec)
Unieważnienie (w sensie procedu-

Maksymalistyczna-

ralnym lub w sensie nieformal-

retrospektywna

nym – społecznego nierespekto-

(próba odwrócenia skutków
już dokonanych nadużyć
i spowodowanych szkód

wania pewnych norm) skutków
działania nieakceptowanego;
przekreślenie tych skutków
przez działania równoważące
lub rekompensacyjne
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Schemat 6

SKALA PRZEJAWÓW CZYNNEGO OPORU PRAKTYCZNEGO
(PRZECIWDZIAŁANIA)
 Utajnione próby przeszkodzenia (np. „cicha obstrukcja‛,
konspiracyjne akty sabotażu)
 Jawna odmowa posłuszeństwa (w stosunkach podporządkowania); od nierespektowania wymogów dyscyplinarno-hierarchicznych (niewykonanie poleceń, rozkazów) po bunt (odmowa uznania czyjejś władzy, a więc
w ogóle prawa do wydawania i egzekwowania rozkazów)
 Jawna odmowa współdziałania (w stosunkach równorzędności); a więc odmowa spełnienia oczekiwań, próśb,
nalegań, wezwań, zobowiązań przywoływanych jako
argument na rzecz wsparcia
 Akcje protestacyjne (nacisk moralno-symboliczny nie
tylko na decydentów, lecz i na otoczenie – mobilizacja
otoczenia przeciw czemuś; działania praktycznie blokujące lub paraliżujące negowane decyzje, działania – np.
bojkot, pikiety, blokady, strajki)


Kontrposunięcia – zmierzające do zablokowania, zrównoważenia lub zrekompensowania nieakceptowanych i
potępianych posunięć
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14. OPÓR SPOŁECZNY

Zachowanie zbiorowe lub działanie grupowe - w odróżnieniu od jednostkowych reakcji na zagrożenia, oddziaływania i wymagania nieakceptowane
Świadome, celowe stwarzanie wysiłkiem zbiorowym przeszkód dla
realizacji zamiarów i egzekwowania wymagao określonych podmiotów (rodzimego ośrodka władzy, władz kolonialnych lub okupacyjnych) ze względu na poczucie grupowego zagrożenia i zbiorowej solidarności, odczuwaną powszechnie w danej wspólnocie potrzebę
zbiorowej samoobrony, zapobieżenia nadużyciom lub zamachom na
powszechne bezpieczeostwo, a tym bardziej na tożsamośd i egzystencję danej wspólnoty.

Dwie formy oporu społecznego:
 Zsynchronizowane (symultaniczne) zachowania zbiorowe (masowe) o podobnej lub wręcz jednakowej motywacji (poczucie
zagrożenia, identyfikacja z zagrożonymi wartościami) oraz intencji (jednocześnie: zamanifestowania poczucia wspólnoty i solidarności oraz praktycznego utrudnienia lub udaremnienia zamiarów i wysiłków zagrażających danej wspólnocie)
 Zorganizowane współdziałanie (sformalizowana, niekiedy zinstytucjonalizowane kooperacja) jednostek i środowisk społecznych przybierające postad złożonego działania grupowego, ruchu społecznego – z wyodrębnionym ośrodkiem konsolidacji,
koordynacji i decyzji, będącym przeciwwagą dla oficjalnego
ośrodka władzy
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Uwaga:
Nie jest więc „oporem społecznym” żywiołowa masowa zbieżnośd
oporu partykularnego (indywidualnego lub grupowego) – tzn. oporu
motywowanego obroną interesów czysto partykularnych (zwłaszcza
sprzecznych z dobrem ogółu i zasadami obowiązującymi w danej
wspólnocie, społeczeostwie, paostwie), zamiarem uniknięcia niewygodnego dla wielu nawet obywateli spełnienia rozmaitych obowiązków (np. podatkowych), respektowania wymagao i nakazów lub zakazów, ograniczeo prawnych.

Przykładowo:
 Nie jest „oporem społecznym” powszechna próba uniknięcia
podatków lub powszechna gotowośd do oszustw podatkowych,
 Podobnie – powszechna gotowośd do łapownictwa w próbach
obejścia zakazów
 Podobnie: masowe nierespektowanie przez kierowców nakazów ograniczenia prędkości
 I podobnie: masowe niepłacenie mandatów za wykroczenia
drogowe, nieprawidłowe parkowanie itp. (w rachubie na bezkarnośd z powodu dużej liczby takich mandatów).
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Typowe formy oporu społecznego

 Spontaniczny opór zbiorowy (żywiołowa zbiorowa synchronizacja oporu) wobec kontestowanych decyzji, zarządzeo władz;
wobec podboju i okupacji własnego paostwa – inspirowana
równoczesnymi impulsami solidarności grupowej, narodowej
 Zorganizowane, lecz sporadyczne akty oporu (oparte na „oddolnej” samoorganizacji i koordynacji akcje rozpowszechniania ulotek, plakatów, zbiórki pieniędzy, zgodne i powszechne ignorowanie lub bojkotowanie określonych zarządzeo itp.)
 Kampanie oporu obliczone na długofalowe przeciwdziałanie
pewnym decyzjom i wpływom politycznym oparte na wyłonieniu ośrodka konsolidacji i reprezentacji
 Ruch oporu (zinstytucjonalizowana i wielopłaszczyznowa koordynacja form przeciwstawienia się obcej okupacji); szczególna
forma: paostwo podziemne (konspiracyjna administracja, system szkolnictwa, wymiar sprawiedliwości, namiastka sił zbrojnych działająca w formach partyzanckich lub terrorystycznych)
 Obywatelskie nieposłuszeostwo (solidarne akty niepodporządkowania się potępianym społecznie zarządzeniom, ustawom,
decyzjom politycznym władz uznanym za bezprawne nawet w
przypadku ich formalnej legalności).
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Przejawy i formy działania ruchu oporu:

 bierny opór cywilny (sabotowanie zaradzeo władz okupacyjnych, łamanie dyscypliny pracy i innych przepisów porządkowych)
 manifestacje i strajki, w tym strajk generalny
 samoobrona i samopomoc ekonomiczna (nielegalna produkcja,
czarny rynek, akcje pomocy materialnej wobec represjonowanych)
 konspiracyjna informacja i propaganda (przełamywanie monopolu informacyjnego okupanta i cenzury) oraz kontrpropaganda
(demaskowanie i prostowanie kłamstw propagandy wojennej i
okupacyjnej) i dywersja propagandowa (przekazywanie obywatelom, funkcjonariuszom i żołnierzom paostwa okupacyjnego
prawdziwych informacji o wymowie demobilizującej, akcje dezinformacyjne i dezinformacyjne)
 tajne nauczanie
 działania legalizacyjne (zdobywanie lub fałszowanie dokumentów i miejsce pobytu dla osób poszukiwanych, zagrożonych represjami i „przykrywek” dla działania konspiracyjnych placówek
– np. drukarni, wytwórni broni)
 pomoc ściganym, jeocom wojennym i więźniom (organizowanie
ucieczek z obozów i więzieo, odbijanie więźniów, ukrywanie
zbiegów)
 sabotaż i dywersja (niszczenie dokumentów, urządzeo przemysłowych, linii komunikacyjnych, środków łączności i transportu)
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 akty odwetu (zamachy na funkcjonariuszy aparatu represyjnego
i zbrodniarzy wojennych, wymierzanie kar kolaborantom)
 szkolenia wojskowe
 działalnośd wywiadowcza i kontrwywiadowcza (na własny użytek i we współdziałaniu z paostwami sojuszniczymi)
 akcje zbrojne (zdobywanie broni na armii okupacyjnej, ataki na
koszary i magazyny broni),
 regularna walka partyzancka
 powstanie lokalne lub powszechne

Obywatelskie nieposłuszeostwo

Istota zjawiska:
W odróżnieniu od zachowao anarchicznych (podyktowanych np.
motywacją przestępczą lub postawą irredentystyczną, separatystyczną, nieuznawaniem czyjejś władzy z powodów etnicznych) – nieposłuszeostwo motywowane poczuciem obywatelskości (obywatelskiej
identyfikacji z własnym paostwem, obywatelskiej odpowiedzialności
za dobro paostwa).
Przeciwstawianie się bezprawnym lub wprawdzie legalnym, lecz
naruszającym standardy moralne, humanitarne, działaniom władz
własnego paostwa – przez odmowę na znak protestu spełniania
określonych obowiązków obywatelskich (np. płacenia podatków, odbywania obowiązkowej służby wojskowej), odmowę wykonania określonych nakazów lub ignorowanie prawnych zakazów, nacechowane
determinacją – gotowością do poniesienia przewidzianych prawem
kar za nieposłuszeostwo
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Okoliczności występowania obywatelskiego nieposłuszeostwa

Obywatelskie nieposłuszeostwo występuje w dwóch sytuacjach:
(1) w przypadku niezgody, sprzeciwu wobec konkretnych decyzji
paostwowych uznanych przez obywateli za złamanie zasad praworządności, nadrzędnych norm konstytucyjnych, zobowiązao
paostwa, za nadużycie władzy, za działanie na szkodę paostwa i
narodu, lub za naruszenie ogólnoludzkich standardów moralnych, humanitarnych (np. za przejawy dyskryminacji); jednak
bez kwestionowania legalności rządów jako takich
(2) w przypadku przekonania o nieprawowitym charakterze danej
władzy w ogóle lub o utracie legitymacji do rządzenia ze względu na sprzeniewierzenie się pewnym zasadom i trwałe działanie
na szkodę ogółu.

Socjotechnika typowa dla akcji obywatelskiego nieposłuszeostwa (ale nie tylko, przede wszystkim dla pokojowo zorientowanych ruchów wyzwoleoczych oraz trwałych ruchów protestu,
kontestacji) – non violence (walka bez użycia przemocy)
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15. KOOPERACJA

Schemat 1
STRUKTURALNA ZŁOŻONOŚĆ KOOPERACJI
Kooperacja
jednostronna
i asymetryczna

Jedna ze stron jest świadoma lub bardziej
świadoma współzależności, wykorzystuje i
stymuluje wygodne dla
siebie zachowania drugiej strony. Druga strona pomaga jej lub przeszkadza nieumyślnie,
gdyż albo nieświadomie, albo wbrew swym
intencjom. Zwykle daje
to przewagę stronie
świadomej współzależności lub nieodwzajemniającej intencji partnera
sytuacji.

Kooperacja (gra)
dwustronna,
wzajemna

Kooperacja (gra)
wielostronna

Działania obydwu stron
podejmowane są ze
świadomością istnienia,
dążeń i wysiłków drugiej strony, stanowią
odpowiedź na działania
drugiej strony lub próbę
uprzedzenia jej posunięć; możliwe i przewidywane zachowanie
drugiej strony jest wkalkulowane w plany i taktykę każdej ze stron.
Wzajemna jest intencja
pomocy i podziału dóbr
lub intencja zyskania
przewagi, wyłączności i
zaszkodzenia.

Splot działań kilku (wielu)
podmiotów o nietożsamych, rozbieżnych lub
sprzecznych dążeniach,
którego rezultat jest wypadkową, a nie wierną i
pełną realizacją zamiarów
którejkolwiek ze stron.
Działania poszczególnych
stron podejmowane są na
podstawie wariantowego
przewidywania zachowań
i możliwych współdziałań
kilku pozostałych podmiotów; mogą przybierać zarówno formę wielostronnego porozumienia, jak i
formę instrumentalnego
prowokowania i wykorzystywania cudzych dążeń i
posunięć.
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Schemat 2
DWIE FORMY KOOPERACJI POZYTYWNEJ
TYP
KOOPERACJI
POZYTYWNEJ

ZASADA
WSPÓŁDZIAŁANIA

PRZYKŁADY

WSPÓŁPRACA
(WSPÓŁDZIAŁANIE)
PODMIOTÓW ODRĘBNYCH

ZŁOŻONE DZIAŁANIE
ZESPOŁOWE
(GRUPOWE)

Koordynacja działań
na zasadzie dwustronnych lub wielostronnych konsultacji,
uzgodnień, porozumień, kompromisów –
przy zachowaniu odrębności, formalnej
równoprawności i potencjalnej samodzielności podmiotów
współdziałających (np.
wspólników, kontrahentów, sojuszników).

Koordynacja działań związana z
podziałem pracy i wspólną subordynacją wobec ośrodka kierowniczego wyposażonego w
uprawnienia władcze, podejmującego decyzje wiążące dla
uczestników danej całości; podmiotowością obdarzona jest całość działająca pod wspólnym
kierownictwem (zespół, grupa,
organ, instytucja). Działania
ogniw składowych – nawet jeśli
leżą w ich interesie – stanowią
obowiązek, a nie dobrowolne i
warunkowe zobowiązanie.

Umowa wielostronna;

Drużyna sportowa jako trwała

koalicja dwu- lub wie-

całość; federacja (w odróżnieniu

lopartyjna; sojusz kil-

od konfederacji); wewnętrzne

ku państw; unia per-

funkcjonowanie państwa unitar-

sonalna (i tylko perso-

nego; podział pracy, dyscyplina

nalna – tj. w osobie

pracy i lojalność pracownicza w

władcy, głowy pań-

łonie przedsiębiorstwa; wzajem-

stwa) dwóch lub

na, a tym bardziej odgórnie sty-

trzech państw; konfe-

mulowana i egzekwowana przez

deracja.

instytucje kościelne solidarność
współwyznawców religii.
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Schemat 3
KRYTERIA ROZRÓŻNIENIA
ODMIAN KOOPERACJI NEGATYWNEJ

TYP
KOOPERACJI NEGATYWNEJ

CZYNNIK PRZESĄDZAJĄCY O SUKCESIE JEDNEJ ZE
STRON

WSPÓŁZAWODNICTWO

Wyższa
sprawność
własna

WALKA

WOJNA

Doraźne i przejściowe
(na czas trwania rozgrywki) obniżenie
sprawności przeciwnika własnym oddziaływaniem - przeszkadzaniem, zadawaniem strat i szkód
demobilizujących lub
paraliżujących wysiłki drugiej strony

Spowodowanie nieodwracalnych szkód;
trwałe okaleczenie i
osłabienie (rozbrojenie) lub wręcz zniszczenie strony przeciwnej

UCIELEŚNIENIE –
DOSŁOWNE,
MODELOWE LUB
METAFORYCZNE
wyścig, konkurs, przetarg, licytacja, pozytywna kampania wyborcza
sporty kontaktowe (utrudnianie
gry przeciwnikowi, odbieranie piłki, zadawanie ciosów, obezwładnianie lub „wypchnięcie‛ w zapasach itp.); negatywna kampania
wyborcza – skupiona na dyskredytacji przeciwnika (pozbawienie go
części głosów, przechwycenie części jego zwolenników)

Wszelkie działania agresywne, w
szczególności: działania dosłownie
wojenne (zbrojne), działania metaforycznie i konwencjonalnie wojenne („wojna‛ celna, śledziowa,
psychologiczna, „zimna wojna‛);
skrajnie negatywna kampania wyborcza zmierzająca do wyeliminowania kontrkandydatów (teczki,
„haki‛, doniesienia do prokuratury
i pozwy sądowe, napaści bojówkarskie); nagonki, pogromy, zamachy.
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Schemat 4
SPOSÓB DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH
TYPACH KOOPERACJI NEGATYWNEJ

TYP KOOPERACJI NEGATYWNEJ

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA
NA STRONĘ PRZECIWNĄ

WSPÓŁZAWODNICTWO

Oddziaływanie porównawcze: wykazywanie własnej wyższości efektywnością i zwłaszcza produktywnością własnych wysiłków, demonstracją własnych atutów i walorów

WALKA

Konfrontacyjne i dywersyjne oddziaływanie na przeciwnika w celu jego
zniechęcenia, demobilizacji, odstraszenia lub zastraszenia, a także
zmniejszenia jego atrakcyjności, wiarygodności, pozbawienia go zwolenników i sojuszników

WOJNA

Oddziaływania skrajnie destrukcyjne –
eliminacyjne lub wręcz eksterminacyjne
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16. PORÓWNANIE CZTERECH CZYSTYCH
(GATUNKOWO JEDNORODNYCH)
METOD ODDZIAŁYWANIA

Socjotechnika ‚miękka‛ oraz ‚twarda‛

RESPEKTOWANIE GODNOŚCI
METODA
ODDZIAŁYWANIA

I INTERESÓW ADRESATA
WYMAGAŃ I NACISKU

PERSWAZJA
Socjotechnika ‚miękka‛

PODSTĘP

Socjotechnika ‚twarda‛
PRZYMUS

PRZEMOC
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Socjotechnika ‚miękka‛:

sposób oddziaływania, w którym unika się przeciwstawienia
podmiotu sterowania (posiadającego przewagę już w punkcie
wyjścia lub zyskującego taką przewagę dzięki samemu oddziaływaniu) oraz obiektu sterowania, tzn. podmiotu poddanego
wpływowi.
Różnica woli (nietożsamość, rozbieżność lub wręcz przeciwstawność trwałych dążeń i konkretnych zamiarów) nie jest akcentowana; poszukuje się raczej i eksponuje to, co może łączyć
obie strony początkowo niezgodne, w czym mogą być do siebie
podobni, czego mogą potrzebować wspólnie, jakie korzyści
wspólne mogą osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu lub wzajemności (np. przysług czy ustępstw).
Może to być szczere, gdyż podyktowane wzajemnością –
życzliwością, dobrą wolą, chęcią pomocy, szacunkiem, lub pozorne i potraktowane czysto instrumentalnie (jak w manipulacji
negatywnej), ale tak czy inaczej opiera się na poszanowaniu
cudzej tożsamości, godności etc.
Pokonywanie oporu jest raczej przełamywaniem zahamowań, usuwaniem (lub wzbudzaniem) nieporozumień, omijaniem przeszkód; opór jest wprawdzie pokonywany lub zamieniany w swoje przeciwieństwo, ale nie ‚karany‛.
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Socjotechnika ‚twarda‛:

Taki sposób wywierania wpływu na innych, który zakłada
otwarte przeciwstawienie.
Posłuch osiągany dzięki zademonstrowaniu przewagi siłowej, nie dzięki wzbudzeniu pozytywnej motywacji, lecz dzięki
uruchomieniu motywacji negatywnej (zniechęcenie, zdemobilizowanie, odstraszenie i zastraszenie), nie dzięki odwołaniu się
do jakichś korzyści i nadziei, lecz do strat, cierpień i obaw.
Suwerenność, tożsamość i godność obiektu nie podlega adoracji ani ochronie, lecz jest unieważniana lub naruszana, a
przynajmniej ograniczana.
W przypadku przemocy występuje wręcz demonstracyjne,
złośliwe lekceważenie i poniżanie cudzej godności.
Pokonywanie oporu oznacza dławienie, tłumienie oporu (w zarodku – prewencyjnie lub później), a niekiedy wręcz łamanie
oporu.
W przypadku przemocy wręcz – łamanie (niszczenie) opornego.

Metody nacisku a rodzaje przewagi
Założenie wyjściowe: zdolność do wywierania jakiegokolwiek
wpływu zawsze związana jest z posiadaniem lub zdobyciem
przewagi nad drugą stroną.
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METODA
NACISKU

PERSWAZJA

PODSTĘP

(NIE)RÓWNOŚĆ STRON

Równość i równowaga – wzajemność nastawień i symetria w sile oddziaływań lub
przewaga moralna (uznanie zasług, długów
wdzięczności) albo merytoryczna (uznanie
czyjegoś autorytetu)

Przewaga taktyczna

PRZYMUS
Przewaga siłowa

PRZEMOC
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Przewaga umożliwiająca perswazję i jej skuteczność:
(1) Przewaga moralno-psychiczna, oparta na następujących
czynnikach:
* szczerym przekonaniu persuadenta o słuszności własnej oferty,
wezwania i konieczności (obowiązku) jego forsowania (działanie w
dobrej wierze skłania do stanowczości i wytrwałości, może nawet natarczywości w otwarcie wywieranym nacisku, którego
intensywność i żarliwość sama w sobie ma też wzmocnić wrażenie)
* uzależnieniu towarzyszącemu stosunkowi opieki (niesamodzielność + zobowiązanie)
* autorytecie ‚opiekuna spolegliwego‛
* sytuacyjnej potrzebie pomocy, wsparcia (w kłopotach, czując się
bezradnym, bezsilnym lub przynajmniej zdezorientowanym,
zagubionym, osłabionym, człowiek jest bardziej skłonny do
wysłuchania tych, którym ufa i w których walory wierzy – choć
może mieć jakieś opory – niż w sytuacji, gdy czuje się bezpieczny i pewny siebie)
* podziwie w stosunku do partnera równorzędnego, a postrzeganego jako życzliwy (przyjaciel, sojusznik, wspólnik), który
nam imponuje, którego gotowi jesteśmy naśladować, a przede
wszystkim wysłuchać z nastawieniem pełnym uwagi, poszanowania i zaufania *wyjątkowa podatność na sugestię+
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* kredycie zaufania sprzężonym z odwzajemnieniem doznawanej życzliwości (poczucie, że partnerowi ta uwaga i zaufanie się
należy, zmniejszające opór, a zwiększające podatność na jego
argumentację, sugestię lub jego nacisk emocjonalny)
* zaufaniu większym do persuadenta niż do siebie samego (tzn. do
jego osoby jako takiej, czy też do jego konkretnych walorów –
np. wiedzy, doświadczenia, zasług, talentów).

(2) Przewaga merytoryczna – oparta na uświadomieniu przez
adresata nacisku (argumentacji, oczekiwań, wymagań) wyższości kwalifikacji nadawcy (wiedzy, umiejętności, uzdolnień,
uprawnień), większego doświadczenia, wprawy, osiągnięć potwierdzających jego walory i atuty.

Charakterystyczne dla autentycznej perswazji jest to, że owa
przewaga (przynajmniej w intencjach) nie jest wykorzystywana
przeciwko partnerowi lub podopiecznemu, lecz zaprzężona jest
do działania na rzecz dobra cudzego lub wspólnego (postawa
służebności).
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PRZEWAGA TAKTYCZNA –
podstawa manipulacji

Przesłanki zaistnienia przewagi taktycznej:

1. zakłócenie cudzej zdolności do samodzielnego, krytycznego i rozumnego myślenia; zadbanie o to, aby partner mniej lub
w ogóle jak najmniej wiedział i rozumiał; sprawienie, aby nie
potrafił skorzystać z własnej wiedzy, mądrości i doświadczenia;
spowodowanie, że „jest głupszy niż naprawdę jest‛, a tym bardziej zatroszczenie się o to, aby nie uczył się na świeżo przeżywanych klęskach i popełnianych błędach;
2. wywołanie uczuć czyniących człowieka podatnym na
ukryte lub jawne sugestie, nad którymi to uczuciami on sam nie
panuje, ale które poddają się sterowaniu z zewnątrz, jeśli chodzi o ich treść, natężenie i ukierunkowanie;

3. w konsekwencji: spowodowanie, że partner „mniej może‛,
tzn. jest w mniejszym stopniu zdolny do podejmowania decyzji
i do sprawnego, konsekwentnego, racjonalnego, suwerennego
działania; jest mniej sprawny sam z siebie oraz w konfrontacji
ze sprawnością tego, kto reżyseruje stan negatywnej kooperacji.
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Trzy płaszczyzny przewagi taktycznej:
 poznawcza,
 emocjonalna
 pragmatyczna

Sposoby osiągania i wykorzystywania przewagi taktycznej

1. wyprzedzenie, pojmowane jako inicjatywa w dążeniu do
pierwszeństwa, a w oderwaniu od nieznanych lub zignorowanych zamiarów partnera (rywala) lub też manewr prewencyjny, ubiegający kogoś w czymś, zapobiegający urzeczywistnieniu jego zamiarów bądź dywersyjny w stosunku
do już rozpoczętych wysiłków;
2. manewr zaskakujący;
3. być zachowanie, czyn lub wypowiedź rodzące poczucie zobowiązania – np. pochwała, zachęta, pomoc, potraktowane jako zaliczka, którą odzyskamy z nawiązką;
4. wykorzystanie czyjejś konsternacji (tzn. zakłopotania, zawstydzenia, poczucia winy) lub wywołaniu takiego zmieszania własną prowokacją.
5. celowe wprowadzenie kogoś w błąd (co do jakiegoś stanu rzeczy,
ale również co do naszego oblicza i naszych zamiarów). Może to być blef, wyszukana mistyfikacja, myląca sugestia, bodziec odwracający uwagę, przemilczenia i niedopowiedzenia, informacja nieścisła lub niewyraźna, kłamstwo;
6. zwabienie kogoś w pułapkę.
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PRZEWAGA SIŁOWA (w socjotechnice “twardej”)
oparta na korzystniejszym (dla podmiotu sterowania) bilansie sił.
Ten, kto wywiera wpływ, jest pod jakimś względem silniejszy
od partnera czy podwładnego.
Rozmaite źródła i rodzaje siły (fizyczna, np. w działaniach
państwa – militarna; ekonomiczna – potencjał zasobów i źródeł
zasilania; psychiczna – większa determinacja, odporność lub tez
brutalność w postępowaniu).

Przewaga wykorzystana lub zdobyta w przymusie: uzależnienie towarzyszące formalnemu podporządkowaniu hierarchicznemu (podwładny wobec zwierzchnika, podatnik wobec urzędu skarbowego itd.) lub stosunkom formalnej równorzędności,
w rzeczywistości jednak asymetrycznym (np. dominacja – jako
nierówność trwała; lub przejściowe dysponowanie jakimś dobrem albo zdolnością osłabienia drugiej strony); bądź taki
układ sił, że przymuszający zdolny jest drugiej stronie zaszkodzić, ukarać ją za nieposłuszeństwo, narazić na jakieś straty i
dolegliwości.

Przewaga wykorzystana lub zdobyta w przemocy (np. w rezultacie zaskakującego ataku, uderzającego w najczulszy punkt
– jak u partyzantów czy terrorystów): zdolność osłabienia,
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obezwładnienia, rozbrojenia ( w celu narzucenia swej władzy i
eksploatacji lub celem grabieży+ lub zniszczenia drugiej strony);
związana z lepszym wyposażeniem naturalnym lub instrumentalnym (uzbrojeniem) i (lub) z bezwzględnością (brutalnością,
okrucieństwem) w działaniu.

METODA
ODDZIAŁYWANIA

WPŁYW NA PODMIOTOWOŚĆ
OBIEKTU ODDZIAŁYWAŃ

PERSWAZJA
Upodmiotowienie
PODSTĘP

PRZYMUS
Uprzedmiotowienie

PRZEMOC
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METODA
ODDZIAŁYWANIA

SKUTKI DLA EGZYSTENCJI
ADRESATA I DLA WIĘZI
SPOŁECZNYCH

PERSWAZJA

Konstruktywne

PODSTĘP
Ambiwalentne

PRZYMUS

PRZEMOC

Destrukcyjne
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METODA
ODDZIAŁYWANIA

PERSWAZJA

PODSTĘP

SPOSOBY
POKONYWANIA OPORU

Dialogowo-negocjacyjno-sugestyjne

Sugestyjne, manewrowe
lub konfrontacyjne

PRZYMUS
Konfrontacyjne

PRZEMOC
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METODA

WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ

ODDZIAŁYWANIA

WYBORU U ADRESATA

PERSWAZJA

Wybór swobodny (dobrowolny),
ale dokonywany pod naciskiem
wypowiedzianych oczekiwań

PODSTĘP

Wybór zawężony faktami dokonanymi i zakreślonym polem manewru

PRZYMUS

Wybór zawężony uświadomionymi
zagrożeniami, możliwymi stratami
i już odczuwanymi dolegliwościami

PRZEMOC

Wybór zniesiony lub upokarzający
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17. OKOLICZNOŚCI WYBORU METOD DZIAŁANIA

Schemat 1
Korelacja między obiektywną współzależnością interesów
a metodą wywierania wpływu

Ramowa zgodność (tożsamość lub zbieżność) zasadniczych
PERSWAZJA

interesów; istnienie nadrzędnych interesów i wartości
wspólnych
Ograniczona zbieżność lub rozbieżność lub sprzeczność interesów; brak mechanizmu harmonizacji interesów lub jego nie-

MANIPULACJA

efektywność lub brak gotowości do rezygnacji z wygód i
korzyści partykularnych
Nieantagonistyczna sprzeczność interesów partykularnych lub
kolizja między interesem partykularnym a dobrem wspólnym lub sprzeczność między doraźnym a perspektywicznym interesem tego samego adresata wymagań. Względnie:

PRZYMUS

sprzeczność antagonistyczna możliwa do stłumienia przez
zastosowanie groźby siły i bezpośrednie użycie siły wystarczającej do złamania oporu i utrwalenia dominacji
Antagonistyczna sprzeczność interesów (niepodzielny charakter
danego dobra), rozwiązywana na zasadzie gry o sumie zerowej (‚kto kogo‛), pod warunkiem pokonania i ‚złamania‛, a

PRZEMOC

w konsekwencji eksploatacji lub zniszczenia oponenta, podmiotu opornego
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Schemat 2
Korelacja między nastawieniem stron względem siebie
(atmosferą koegzystencji i kooperacji)
a metodą oddziaływania

Perswazja

Podstęp

Przymus

Życzliwość, przychylność, wzajemne zaufanie
Ograniczone zaufanie lub brak zaufania; nadużycie zaufania
Niechęć stron (jednostronna lub obustronna) równorzędnych; respekt wobec strony dominującej.
Niechęć trwała lub sytuacyjna.
Wrogość, skorelowana z lękiem, pragnieniem od-

Przemoc

wetu, pogardą lub nienawiścią (w przemocy spontanicznej); lekceważenie potencjalnej ofiary – w
przemocy instrumentalnej
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Schemat 3

Korelacja między typem kooperacji a predyspozycją
do wyboru określonej metody działania

Perswazja

Współpraca (przy tym szczera i lojalna); tj. wspólna praca
lub wzajemność i komplementarność działań odrębnych
Współzawodnictwo (rywalizacja, konkurencja); względnie

Podstęp

współpraca ograniczona i selektywna lub pozorna (nieszczera i nielojalna) sprzężona z rywalizacją
Walka stron równorzędnych pod względem siły i szans,
formalnie równoprawnych (walka jako wzajemna próba

Przymus

przymuszenia) - lub chwilowa przewaga bądź trwała
dominacja jednej strony, a uzależnienie i podporządkowanie drugiej
Wojna – czyli próba osiągnięcia własnej korzyści kosztem bezpieczeństwa lub wręcz egzystencji wroga; dąże-

Przemoc

nie do trwałego podporządkowania, uzależnienia lub
zmarginalizowania lub wyeliminowania drugiej strony
(trwałego osłabienia i rozbrojenia, wyłączenia z uczestnictwa, usunięcia z danego obszaru lub wręcz zniszczenia)
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Schemat nr 4
Stosunek do podmiotu będącego obiektem oddziaływania

Perswazja

Partner, sojusznik, przyjaciel; podopieczny
Rywal, żywa przeszkoda lub oporny, nieposłuszny poddany, pod-

Podstęp

Przymus

Przemoc

władny, uczeń, krnąbrny lub przekorny wychowanek, itp.

(1) Niepraworządny obywatel, niezdyscyplinowany
pracownik, osobnik „nieprawomyślny‛, buntownik
lub (2) niepodatny na perswazję i manipulację przeciwnik, w którym odkryto czuły punkt, słabość
Wróg, którego samo istnienie jest zagrożeniem, którego cechy, interesy i dążenia wykluczają (w przekonaniu danego podmiotu) możliwość współistnienia i
porozumienia, nawet pod warunkiem jego podporządkowania i uległości;
Ofiara – obiekt eksploatacji przy okazji eksterminacji
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Schemat nr 5
Intencja kontaktu w warunkach
niezgodności poglądów, dążeń i interesów

Postawa tolerancji, a nawet potrzeba kontaktu i
więzi (jako wartości samej w sobie) oraz współPerswazja

pracy; intencja opiekuńcza (zamiar ochrony, pomocy); względnie: oczekiwanie zrozumienia i
wsparcia ze strony adresata przekazu

Podstęp

Zamiar przechytrzenia rywala, ew. wykorzystania go i chęć dowiedzenia własnej wyższości
Dążenie do dominacji, uzależnienia lub podpo-

Przymus

rządkowania – względnie zdyscyplinowania w
interesie ogółu i we własnym interesie adresata
wymagań

Przemoc

Intencja grabieżcza i/lub eliminacyjna (realizacja
ideologicznie uwarunkowanej nietolerancji i
pragnienia jedyności)
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Schemat nr 6
Korelacje między wzorcem ideologiczno-ustrojowym
a preferencją dla określonych metod działania

Profil ideologii
i typ reżymu politycznego

Preferowana i dominująca
w praktyce metoda działania

DEMOKRACJA

perswazja, manipulacja

AUTORYTARYZM

manipulacja, selektywnie
zaadresowany przymus

TOTALITARYZM

przymus i przemoc
o totalnym zasięgu

18. PERSWAZJA

Perswadować = tłumaczyć coś komuś, dowodzić słuszności
czegoś, przekonywać kogoś o czymś lub do czegoś; zjednywać
kogoś do czegoś (czyli pozyskiwać jego życzliwe nastawienie,
ew. współudział, wsparcie, pomoc lub posłuch dla naszej woli);
namawiać, nakłaniać, zachęcać do czegoś.
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Istota perswazji jako metody nacisku (wywierania wpływu):
Skłanianie innych ludzi do zaakceptowania naszych poglądów,
celów oraz oczekiwań, wymagań i decyzji - w wyniku przekonania ich do naszych racji, dzięki pozyskaniu ich zainteresowania, zrozumienia i aprobaty dla naszych zamiarów. To umożliwia z kolei skłonienie ich do zachowania zgodnego z naszą
wolą, do współudziału. Od wzajemnego zrozumienia do aprobaty i posłuchu, poparcia.
Najszersze ujęcie perswazji:
(1) wszelkie niesiłowe sposoby nakłaniania kogoś do czegoś,
tzn. zwracania i skupiania jego uwagi na własnym przekazie,
wywoływania zainteresowania wspólną sprawą i komunikatem
nadawcy, pozyskiwania jego gotowości do odbioru lub wymiany informacji, a w konsekwencji ew. osiągania jego akceptacji
lub czym innym uwarunkowanego współudziału, poparcia,
pomocy, ew. posłuchu dla woli nadawcy (podporządkowania
w pewnych kwestiach w pewnym okresie czasu).

(2) jakiekolwiek oddziaływanie pobudzające odbiorcę sygnałów (komunikatów) do takich czy innych wrażeń, przeżyć, nastrojów, przemyśleń, pragnień, pokus, wahań, wątpliwości,
rozterek, dylematów, własnych zamiarów i postanowień itd.
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Wspólny mianownik takich oddziaływań:
 ukierunkowywanie (tzn. selektywne wzmacnianie lub
osłabianie i kanalizowanie) cudzych zainteresowań i dążeń,
 stwarzanie zachęt, pokus,
 wywoływanie pozytywnych oczekiwań.
 sterowanie innymi za pośrednictwem nagród, pobudzania
motywacji pozytywnej (na którą składają się potrzeby
osiągnięć, uznania, uczestnictwa, pragnienie uzyskania
pewnych dóbr i korzyści, chęć stworzenia lub zachowania
czegoś).

Istotny jest tu element dobrowolności w decyzji o włączeniu się
do działania lub dostosowaniu do cudzych oczekiwań.
Wyróżniki ścisłego pojęcia perswazji
Takie oddziaływanie na rozum i uczucia odbiorcy, które:
(1) pozostaje pod kontrolą odbiorcy, a dokładniej mówiąc,
umożliwiają i pozostawiają mu samokontrolę oraz kontrolę
nad nadawcą komunikatów i nad wspólną sytuacją komunikacji;
(2) zakłada adekwatny odbiór przekazywanej informacji;
(3) generalnie służy temu, aby odbiorca nie tylko i nie tyle
przyjął nasz punkt widzenia, uznał naszą wolę za swoją itd., ile

104

temu, aby lepiej zrozumiał samego siebie, swoją własną sytuację, nadawcę jako partnera, aby nie utracił swojej godności i
samodzielności;
(4) oparte jest w tendencji na równowadze między partnerami, na ‚niemal symetrii‛ oddziaływania – co najmniej w tym
sensie, że w toku kontaktu dokonuje się rzeczywista wymiana
informacji i poglądów, że nawet partner potencjalnie słabszy i
nakłaniany do pewnej uległości czy podporządkowania ma poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że partner dominujący również podlega kontroli, ma wobec niego zobowiązania;
(5) pozostawia odbiorcy pełny wybór (włącznie z możliwością odmowy mimo wysłuchania, zrozumienia intencji i treści
komunikatu, przyjęcia do wiadomości oczekiwań partnera
wywierającego nacisk intelektualny lub emocjonalny oraz możliwością odwrotu, rezygnacji z udziału, wsparcia lub podporządkowania po początkowej akceptacji);
(6) oparte jest na założeniu, że nadawca – mimo własnego
przekonania o słuszności swoich poglądów lub wymagań i zaangażowania w przekonywanie drugiej strony – gotów jest do
zaprzestania nieskutecznego nacisku, o ile miałby być dla odbiorcy natręctwem, stresem, upokorzeniem;
(7) zakłada w pełni dobrowolne i afirmatywne zastosowanie
się do wymagań lub pragnień nadawcy – na zasadzie: ‚sam się
do tego przekonał, uznał to za słuszne, sam tego chciał, z pełną
świadomością, jaki miał wybór i jakie będą tego skutki‛.
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Perswazja racjonalna (intelektualna)

Odwołanie do myślenia, rozumu i wiedzy

Komponenty i narzędzia oddziaływania:
 rzetelny przekaz informacji, wiedzy umożliwiającej zrozumienie zjawisk, intencji nadawcy, zakresu możliwego
wyboru i skutków dokonania określonego wyboru
 uzmysłowienie odbiorcy związku między wpajanymi mu
przekonaniami, ocenami, oczekiwaniami, wymaganiami a
własnym interesem, poglądami i zasadami
 rzetelna interpretacja zjawisk, oparta na obiektywizmie w
przedstawianiu faktów i logicznej argumentacji

Warunkiem nakłonienia innych do poparcia dla nas lub uzyskania posłuchu jest naprowadzenie odbiorców na taki tok rozumowania, w którym wyciągnie wnioski zgodne z naszymi
oczekiwaniami.
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Perswazja emocjonalna
odwołanie do:
 wspólnoty przeżyć,
 wzniosłych uczuć,
 poczucia solidarności i lojalności wobec jakiejś nadrzędnej
wspólnoty,
 poczucia powinności,
 obowiązku zawodowego, służbowego, obywatelskiego czy
patriotycznego,
 zobowiązań zaciągniętych świadomie i dobrowolnie,
 wzajemnego szacunku,
 wspólnego bezpieczeństwa,
 poczucia wierności sobie.
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Różnica między perswazją emocjonalną a manipulacją uczuciami
i przymusem (szantażem) emocjonalnym:
 wzajemność uczuć
 czytelność intencji
 samokontrola odbiorcy
 nacisk skłaniający (zmuszający) do wyboru, lecz nie redukujący, nie zacierający i nie przekreślający wyboru

19. PODSTĘP (MANIPULACJA)
Nieścisłośd definicji utożsamiających manipulację z oddziaływaniem
skrytym (niewidocznym lub w każdym razie nieuświadamianym przez
obiekt oddziaływania – w ogóle nieuświadamianym lub interpretowanym opacznie).

Pełne spektrum podstępu (manipulacji) obejmuje trzy sposoby oddziaływao sterowniczych:
 Oddziaływania skryte
 Oddziaływania ostentacyjne (wyzwania, zachowania natrętne,
osaczające, krępujące czyjąś swobodę, powodujące zakłopotanie, wahania lub nie dające wyboru – obiektywnie albo w świetle przyjętych zwyczajów, konwenansów, rytuałów, norm)
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 Niesiłowe, sytuacyjne wymuszenia (stwarzanie sytuacji, które
niejako „ustawiają” kogoś, przesądzają o jego możliwym zachowaniu, narzucają mu priorytety, skalę wyboru lub jakąś koniecznośd albo poczucie powinności)

Skrytośd działania to cecha względna:
 Oddziaływanie ukryte, zakonspirowane (absolutnie ukryty sam
fakt oddziaływania, jego cel i przebieg – co zapewnia zaskoczenie adresata i uniemożliwia lub dostatecznie opóźnia jego reakcję);
 Oddziaływanie zakamuflowane: osłonięte grą pozorów, jakąś
fasadą, maską manipulatora lub złożoną mistyfikacją (tzn.: sam
fakt oddziaływania jest widoczny, natomiast towarzyszy mu
oprawa zmierzająca do odwrócenia uwagi lub dezorientacji –
niepewności albo zmylenia, fałszywego zasugerowania);
 Oddziaływanie zawoalowane: celowe, selektywne ukrycie jednych i wyeksponowanie innych elementów własnego oddziaływania w celu sprowokowania, narzucenia określonych wyobrażeo, domysłów, wrażeo, odczud, przesadnego i jednostronnego
zasugerowania czymś.
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ISTOTA MANIPULACJI:

Ograniczanie samodzielności poznawczej, uczuciowej i decyzyjnej adresata oddziaływań,
pozbawianie go (całkowicie lub częściowo) kontroli nad sytuacją i samokontroli,
sprzężone z nadużyciem zasady wzajemności (zwłaszcza
zaufania partnerów do inicjatora działania, nawzajem do siebie i do reguł gry),
a prowadzące do doraźnego, sytuacyjnego lub nawet trwałego mentalnego i uczuciowego uzależnienia od nas tych, na
których położenie, rozum, uczucia, zamiary i czyny wpływamy podstępnie.
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Podstawa działania podstępnego:
PRZEBIEGŁOŚD, CHYTROŚD, UMIEJĘTNOŚD PRZECHYTRZENIA INNYCH
„CHYTROŚD”:
Umiejętnośd zyskiwania przewagi nad innymi polegającej na wzbudzeniu w nich fałszywego przeświadczenia, że rozumieją lub domyślają się, o co chodzi, jakie są nasze zamiary, skutecznego ukrycia lub
udawania przed nimi czegoś, co umożliwiłoby im kontrolę nad wydarzeniami, zapobieżenie zjawiskom dla nich niewygodnym lub szkodliwym.

DWA KIERUNKI ODDZIAŁYWANIA W MANIPULACJI:

 Manipulacja jako podstępna forma sterowania pośredniego
(manewry determinujące sytuację społeczną, w tym – „okrężną
drogą” – sytuację obiektu oddziaływania, narzucające pewne
konieczności, ograniczające swobodę działania innych, udaremniające cudze zamiary lub przekreślające jakieś wysiłki)
 Manipulacja jako podstępna forma sterowania bezpośredniego
(wywieranie nacisku na dany podmiot => wywoływanie w nim
określonych wrażeo, przeżyd i wyobrażeo, prowokowanie go do
pożądanego sposobu myślenia i decyzji zgodnych z intencjami
sterującego, wymuszanie własnym zachowaniem trudnych do
uniknięcia niekontrolowanych i mimowolnych zachowao)
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DWIE FORMY MANIPULACJI BEZPOŚREDNIEJ:

 Podstępny nacisk sytuacyjny (selektywne stwarzanie komuś
utrudnieo, przeszkód lub ułatwieo, zachęt, okazji, pokus, które
albo wymuszają, albo uprawdopodobniają postępowanie przewidywalne, zgodne z planami sterującego)

 Podstępna forma komunikacji (takie oddziaływanie na cudzą
świadomośd przez własne komunikaty dotyczące oczekiwao,
wymagao, nakazów, zakazów, ocen, które prowokuje, wręcz
wymusza niekontrolowane reakcje, nieadekwatne wyobrażenia
i emocje, zamiary i decyzje; zachowania skierowane do kogoś,
wymuszające reakcję, np. akty obrazy, pokusy, wyzwania, przejawy rywalizacji, a tym bardziej wymuszające pewne zobowiązania – np. w odpowiedzi na grzecznośd, komplement, przysługę)
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DWIE POSTACIE MANIPULACJI KOMUNIKACYJNEJ:

 Manipulacja poznawczo-informacyjna
(selektywne sterowanie dopływem informacji; sterowanie kryteriami i subiektywnym poczuciem wiarygodności źródeł informacji i wiedzy – głównie przez narzucanie uprzedzeo pozytywnych lub negatywnych do określonych nadawców; próby dezorientacji – sprzecznymi informacjami; dezinterpretacja lub
„nadinterpretacja” zdarzeo, dokumentów, wypowiedzi; w sumie
– deformacja obrazu rzeczywistości, konkretnej sytuacji lub
problemu wymagającego rozwiązania)
 Manipulacja emocjonalna
(selektywne wywoływanie lub modulowanie – wzmacnianie albo osłabianie, tłumienie – i „kanalizowanie” cudzych emocji,
przejmowanie kontroli nad cudzymi emocjami, posłużenie się
nimi w celu zakłócenia procesów poznawczych, utrudnienia samodzielnego namysłu, sparaliżowania myślenia, zasugerowania
odbiorcy lub szybkiego zmodyfikowania jego dotychczasowych
wyobrażeo, założeo, przekonao; także – w miarę możliwości –
narzucanie trwałych uprzedzeo pozytywnych lub negatywnych
czyniących dany podmiot potencjalnie sterownym, podatnym
na indoktrynację, kampanie propagandowe i doraźne bodźce
agitacyjne)
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RODZAJE CHYTRYCH MANEWRÓW
ZAPEWNIAJĄCYCH PRZEWAGĘ TAKTYCZNĄ:
 uprzedzenie kogoś do czegoś lub do kogoś;
 uprzedzenie (ubiegnięcie) kogoś w czymś (zapewnienie sobie
pierwszeostwa, które ogranicza innych lub udaremnia ich posunięcia)
 zaskoczenie
 zmylenie (przesadne lub wręcz fałszywe zasugerowanie czymś,
zdezorientowanie, wprowadzenie w błąd - niedopowiedzenie,
przemilczenie, dezinformacja, kłamstwo, oszustwo)
 zwodzenie (gra na zwłokę, opóźnianie, jednostronne przyśpieszanie)
 skrępowanie (sytuacyjne lub psychiczno-moralne – wzbudzenie
poczucia zakłopotania, niepewności, wątpliwości, zahamowao,
dylematów)
 nęcenie, wabienie, kuszenie
 zastawianie pułapki (pułapki z przynętą lub zasadzki)
 uzależnianie od siebie

20. PRZYMUS
Okoliczności:
Przymus znajduje zastosowanie w sytuacji otwartego przeciwstawienia dwóch podmiotów o nietożsamej woli, z których jeden ma uprawnienia lub roszczenia do wymagania posłuchu i
środki wystarczające do jego zapewnienia.
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Istota przymusu:
skłanianie do zachowania zgodnego z naszą wolą przez zagrożenie lub dotknięcie rozmaitymi dolegliwościami (tzn.: niewygodami, utrudnieniami, dotkliwymi stratami, szkodami).

Charakter i nośniki tych dolegliwości:
 Zwyczajowo przyjęte lub „zaimprowizowane‛ konwencjonalno-symboliczne, rytualne lub praktyczne kary za brak posłuchu lub posłuszeństwa (np. dezaprobata, izolacja, napiętnowanie)
 tzw. środki przymusu (narzędzia oddziaływania fizycznego)
 sankcje egzekucyjne gwarantujące wykonanie nakazów
mimo okazanego oporu
 sankcje represyjne za łamanie norm prawnych
 wykorzystanie uzależnienia (np. materialnego - ekonomicznego, technologicznego – lub emocjonalnego) do upośledzenia opornych
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Przesłanka możliwości przymuszenia:
Zakłada to posiadanie dwojakiej przewagi:
(1) albo takiej, że opór wobec wymagań, odmowa posłuchu dla
czyjejś woli (zrealizowania czyjegoś żądania) lub naruszanie
usankcjonowanych i egzekwowanych przez taki czy inny podmiot (organ) norm społecznych (prawnych, moralnych, obyczajowych nie może być skuteczny, skuteczne natomiast jest egzekwowanie wymagań;
(2) albo też takiej, że o ile nawet nieprzestrzeganie norm narzucanych byłoby możliwe, musiałoby to podmiot oporny czy wyłamujący się zbyt wiele kosztować, aby zdecydował się na opór,
przekorę, upór.
Efektywność oddziaływania przymusowego wiąże się więc nie
tyle z samą w sobie siłą użytą lub możliwą do użycia, ile z rozważną kalkulacją podmiotu opornego ‚co mam do stracenia‛
oraz ‚ile kosztowałoby mnie zdecydowanie się nie na posłuch,
lecz na nieuniknione sankcje‛.
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Rodzaje przymusu
Przymus prawowity i bezprawny
Przymus prawowity stosowany jest ‚z mandatu społecznego‛
(czyli ze społecznego upoważnienia i zobowiązania, a co najmniej niewątpliwego przyzwolenia) przez podmioty formalnie
do tego powołane (wybrane) lub działające samorzutnie, lecz
uznawane za reprezentatywne i uprawnione, co do których
działania przyjęte jest domniemanie, że służy obronie interesów
ogółu, przyjętych w danej społeczności zasad. Stosowany jest w
okolicznościach przewidzianych takimi czy innymi powszechnie uznawanymi i obowiązującymi normami, w odpowiedzi na
naruszenia tych norm lub w celu zapobieżenia takim naruszeniom.
Przymus bezprawny stosowany jest samowolnie przez rozmaite podmioty w interesach partykularnych. Objawia się np.
jako zamach na wolność innych, ich prawa, godzenie w ich interesy, narażanie ich na straty, cierpienia.

Ma to miejsce zwłaszcza:
 w działaniach przestępczych (szantaż, porwanie dla okupu, napad rabunkowy itd.),
 w aktach terrorystycznych mających na celu wymuszenie
określonych decyzji politycznych,
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 ale również w anarchicznych akcjach protestacyjnych (np.
w blokadach dróg, okupacji budynków, ‚oblężeniu‛ budynków instytucji państwowych lub rezydencji dygnitarzy), podczas których w obronie partykularnego interesu
takiej czy innej grupy (choćby upośledzonej społecznie i
pokrzywdzonej jakimiś decyzjami czy zaniedbaniami) narusza się interes ogólnospołeczny, zasady współżycia społecznego, normy prawne dotyczące warunków porządku
społecznego i bezpieczeństwa, elementarne normy moralne, przyjęte obyczaje zachowań publicznych.

Przymus prawny - szczególna odmianą przymusu prawowitego.
Przymus prawny stosowany jest przez uprawnione organy
państwa w interesie ogólnospołecznym (a przynajmniej w imię
interesu publicznego, którego interpretacja może mieć charakter partykularno-grupowy, klasowy, ideologiczny), na podstawie specjalnych przepisów. Ma na celu zapewnienie posłuchu
dla norm prawnych (ich przestrzegania, respektowania, realizowania), a urzeczywistnia się w postaci rozmaitych sankcji
stosowanych przez organy państwowe w przypadku niewykonania przez adresata normy obowiązku zawartego w normie
prawnej.
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Przymus porządkowy i anarchiczny

Ze względu na charakter interesu, jakim kieruje się podmiot
stosujący przymus (dobro wspólne, czyli interes ogólnospołeczny względnie interes partykularny, własna korzyść i wygoda) oraz skorelowane z tym nastawienie na przestrzeganie i egzekwowanie od innych lub na naruszanie norm tworzących
określony porządek społeczny, należy rozróżniać przymus porządkowy oraz odpowiednio przymus anarchiczny.

Przymus porządkowy: związany z tzw. władzą dyscyplinarną
(w rozumieniu jak u Michela Foucault), stojącą na straży równowagi społecznej ładu, porządku i bezpieczeństwa, ograniczającą lub tłumiącą partykularyzm i samowolę uczestników
współżycia w imię dobra wspólnego. Polega więc na narzucaniu i praktycznym egzekwowaniu określonych ograniczeń, w
postaci nakazów i zakazów oraz odpowiadających im sankcji
(kar), zapewniających równowagę społeczną za cenę dostosowania się podmiotów partykularnych do wymagań podyktowanych interesem społecznym, kosztem rezygnacji z niektórych (dysfunkcjonalnych społecznie) własnych dążeń i zamiarów.

Przymus anarchiczny: polega na naruszaniu tego porządku
(prawnie obowiązującego i strzeżonego czy też sankcjonowa-
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nego normami moralnymi i obyczajowymi) w imię własnej wygody; przy czym to łamanie reguł i wymuszanie posłuchu dla
woli bezprawnej możliwe jest właśnie dzięki samowolnemu zastosowaniu siły – tak jak to się dzieje np. w wymuszeniach
przestępczych w przypadku napadów rabunkowych lub przestępczego szantażu.

Przymus opiekuńczy i zaborczy
Ze względu na relację między przymusem a dobrem podmiotu zmuszanego dolegliwościami i wyrzeczeniami do posłuchu
należy rozróżniać przymus opiekuńczy oraz zaborczy.

Przymus opiekuńczy wyraża troskę o dobro adresatów wymagań i ma na celu zarówno ochronę obywateli przed nieuzasadnionymi zagrożeniami ze strony innych współobywateli, jak i
powstrzymanie ich przed czynami, które szkodzą nie tylko interesowi społecznemu, ale również – pośrednio czy bezpośrednio – im samym.

Natomiast przymus zaborczy służy zawłaszczaniu cudzych
lub wspólnych dóbr, jest sposobem pokonywania oporu podyktowanego nie tylko obroną własnego partykularnego interesu,
ale zarazem i pewnych zasad społecznych.
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Przymus pośredni
Przymus pośredni opiera się na przełamywaniu oporu za pomocą uwidocznionych zagrożeń. Może temu służyć groźba
użycia siły, zapowiedź zastosowania rozmaitych sankcji, kar,
spowodowania dolegliwości, strat, pozbawienia pewnych dóbr
lub praw itd.
Warunkowe zawieszenie tych zagrożeń (możesz uniknąć kłopotu, jeśli się zastosujesz do mojej woli, podporządkujesz; masz
szansę wyboru mniejszego zła) oraz nieodparta sugestia zbyt
wysokich kosztów oporu ma skłonić wahającego się lub opornego do posłuchu.
Przymus pośredni zawiera więc w sobie groźbę, ale ‚zawieszoną‛ (na takiej samej zasadzie jak sądowa kara w zawieszeniu).
Zastosowanie siły i doznanie przez zagrożonego zapowiedzianej dolegliwości, straty, szkody) zależy od jego własnego zachowania; a podmiot dysponujący atutem siły, przewagi, zdolności ukarania (zaszkodzenia) w zupełności zadowala rezygnacja z oporu pod wpływem samej możliwości, groźby.
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Szantaż jako forma przymusu pośredniego

Szantażem nazywamy taki sposób wymuszania posłuchu, który opiera się na groźbie ‚ukarania za niepożądane zachowanie‛
– ale takie zachowanie, które bynajmniej nie narusza obowiązujących norm prawnych, moralnych czy obyczajowych, lecz jedynie byłoby odmową dla żądań bezprawnych i zwykle
sprzecznych z interesem ogółu lub zasadami funkcjonującymi
w danym kręgu.
Co więcej, mamy tu odwrócenie kryteriów wymagań i kary,
gdyż szantażysta często domaga się dla siebie właśnie tego,
czego zabraniają zasady współżycia społecznego, normy prawne, moralne lub obyczajowe. Tak np. ktoś, kto przestępczym
sposobem wszedł w posiadanie jakichś zastrzeżonych informacji, żąda czynu, który sam w sobie byłby przestępstwem.
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Typowy szantaż ma trójstopniową strukturę:
(1) Najpierw formułowane są żądania – oburzające i niemożliwe do przyjęcia dla adresata (ze względów moralnych, ideowych lub materialnych);
(2) Następnie – w odpowiedzi na odmowę lub wahania przymuszanego – wypowiadana jest groźba bezprawna, oparta na
nadużyciu jakiejś przewagi, związana z dotkliwymi zagrożeniami, którym o tyle trudno zapobiec mimo odmowy, że opierający się ma zbyt wiele do stracenia;
(3) Wreszcie, dokonuje się osobliwa transakcja, oscylująca między umową a dyktatem.

123

Przymus bezpośredni

Nazwa ‘przymus bezpośredni’ wskazuje, że chodzi o użycie
siły bez niczyjego pośrednictwa (dlatego oczywiste jest np., że
przymus bezpośredni stosuje policja, a nie prokuratura czy sąd)
i bez żadnego stadium pośredniego – wtedy więc nadawca
wymagań nie oczekuje na reakcję, lecz od razu przystępuje do
działania protekcyjnego (np. nie dopuszczając nieuprawnionych do pewnego miejsca), egzekucyjnego lub represyjnego.
Jakie są powody takiego postępowania?

Porównując okoliczności zastosowania przymusu pośredniego i bezpośredniego zauważymy dwojaką możliwą zależność
między jedną a druga formą:
(1) zastosowanie siły jako konsekwencja nieskuteczności wezwań i ostrzeżeń (gróźb);
(2) zastosowanie siły niepoprzedzone ostrzeżeniem o możliwych dolegliwościach lub niebezpieczeństwach (przymus
bezwarunkowy) .
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W działaniach politycznych występują następujące odmiany
przymusu:
 bezpośredni lub pośredni przymus fizyczny,
 przymus ekonomiczny – zwykle mający charakter pośredni
 przymus psychiczny lub moralno-psychiczny.

Przymus fizyczny
Przymus fizyczny polega oczywiście na zadawaniu bólu fizycznego, który ma zniechęcić do oporu (przykładem może
‚kontrolowane‛ bicie pałką lub stosowanie środków medycznych wymuszających zeznania) względnie na ‚wyręczeniu‛
własną siłą fizyczną opornego (przykładem jest ‚doprowadzenie‛, a raczej dowleczenie opornego poborowego do jednostki,
rozpędzenie demonstracji gazem łzawiącym lub strumieniem
wody pod wysokim ciśnieniem).
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Przymus ekonomiczny

Przymus ekonomiczny polega na uzależnieniu dostępu do dóbr
materialnych i świadczeń, możliwości zatrudnienia, utrzymania
się, szans awansu płacowego itd. itp. w od zastosowania się do
wymagań dysponenta tych dóbr lub na spowodowaniu dolegliwości ekonomicznych powodujących takie uzależnienia i przełamujących opór.

Przykłady:
 pozbawienie ‚kieszonkowego‛ jako kara za złe sprawowanie,
 mandat za nieprawidłowe parkowanie,
 formalny zakaz wykonywania zawodu jako forma represji
politycznej,
 „wilczy bilet‛ (nieoficjalne, ale skuteczne uniemożliwienie
wykonywania zawodu lub jakiejkolwiek pracy zgodnej z
kwalifikacjami i aspiracjami) jako forma represji
 strajk jako odmowa świadczenia pracy i groźba narażenia
pracodawcy na straty,
 zagrożenie zwolnieniami zbiorowymi lub ogłoszeniem
upadłości jako odpowiedź na strajk i rewindykacje strajkujących itd. itp.

Znanym przykładem przymusu ekonomicznego są międzynarodowe sankcje gospodarcze (np. wobec RPA), bojkot handlowy,
blokada gospodarcza (np. USA wobec Kuby).
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Przymus psychiczny

Przymus psychiczny lub moralno-psychiczny polega na zastosowaniu środków psychologicznych związanych z dolegliwościami emocjonalnymi, zakłóceniami w procesach poznawczych, skrupułami lub kosztami moralnymi postępowania.
Czym można straszyć w przypadku przymusu psychicznomoralnego? Co ma do stracenia człowiek, którego nie biją lub
nie głodzą w sensie fizycznym? Może utracić sympatię, uznanie, pomoc i wsparcie, popaść w izolację, narazić się na oburzenie i potępienie pewnych osób lub grup lub całego solidarnego
otoczenia. W takich warunkach przeciwstawienie się czyimś
poglądom lub oczekiwaniom wymaga nie tylko silnego przekonania o własnych racjach, o słuszności i aktualności bronionych zasad, ale również odwagi moralnej (cywilnej), determinacji, odporności na konflikt, na czyjś zawód lub agresję. Pod
takim naciskiem ustępuje nawet ktoś, kto swoje ustępstwo
przeżywa jako moralnie trudne do zniesienia.

Mało dostrzeganą formą przymusu psychologicznego jest
tzw. represywność słów i wyrażeń – por. np. wypowiedzi ‚zachowaj się jak mężczyzna‛, ‚bądź dżentelmenem‛ czy ‚udowodnij (ustępstwem), że mnie kochasz‛. Niedostosowanie się
do zawartych w tym oczekiwań lub wymagań naraża adresata
na dezaprobatę, utratę prestiżu, honoru itd. Jest to więc psychiczna odmiana szantażu, najczęściej nazywana szantażem emocjonalnym.

127

21. PRZEMOC

Istota przemocy:
oddziaływanie destrukcyjne (powodujące trwałe, na ogół nieodwracalne szkody, straty, cierpienia), zagrażające istnieniu danego
podmiotu lub układu społecznego – tzn. zakłócające lub paraliżujące jego funkcjonowanie lub powodujące rozkład albo zniszczenie.

Przy tym destrukcja obiektu oddziaływań może być
 bądź właściwym celem (dążeniem samym w sobie),
 bądź tylko ‚ubocznym kosztem‛ działania danego podmiotu
(np. działania zaborczego, grabieżczego), który jednak nie powstrzymuje go przed postępowaniem agresywnym, przed
działaniem na szkodę drugiej strony.
Ponadto – jeszcze wyraźniej niż w przypadku przymusu – występuje tu tendencja do tego, aby to ofiara pokryła koszty cudzego działania na swoją szkodę.

Moralno-psychologiczna strona przemocy (postawa podmiotu stosującego przemoc): nieliczenie się z interesami i uczuciami drugiej
strony (poszkodowanej, ofiary).
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Rodzaje przemocy
(1)

Kryterium: zastosowane środki, rodzaj użytej destrukcyjnie siły

Przemoc fizyczna
takie użycie siły fizycznej, które zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu innych ludzi, zmierza do ich okaleczenia lub śmierci.
Przykłady: działania bojówkarskie, skrytobójstwa, ciężkie pobicie
(także ze skutkiem śmiertelnym), tortury, rytualne kaźnie (np. wbijanie na pal, palenie na stosie) itp.
Przemoc ekonomiczna
destrukcyjne uderzenie w źródła zasilania układu społecznego,
źródła utrzymania określonych grup społecznych lub jednostek.
*przykłady: sprowokowana przez Stalina klęska głodu na Ukrainie w latach trzydziestych, hitlerowska blokada Leningradu itp.]
Przemoc psychiczna
destrukcyjne oddziaływanie na psychikę człowieka – takie, które
uniemożliwia mu zachowanie równowagi psychicznej, poczucia
tożsamości i godności, sensu życia, podtrzymanie więzi z innymi,
motywacji i zdolności do życia oraz współżycia z innymi. Przemoc
psychiczna – do której repertuaru należą tak urocze działania jak
nośne oszczerstwo, nagonka, zaszczucie, tzw. pranie mózgu – naraża jednostkę na utratę zaufania, izolację społeczną, a zarazem na
rozstrój nerwowy, chorobę psychiczną. Czyni człowieka potrójnie
bezbronnym: wobec ataków wroga, dezaprobaty lub obojętności
otoczenia, dezintegracji własnej osobowości.
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Publiczne formy przemocy psychicznej
* ‚pranie mózgów‛ – jako skrajnie destrukcyjna i zniewalająca
forma indoktrynacji *zob. książka A. Grochowskiej+;
* zachowania i działania dyskryminacyjne (stygmatyzacja – czyli
piętnowanie, szykany, represje prawne, z nadużyciem prawa i zupełnie bezprawne);
* napastliwe formy walki politycznej (np. język agresji czy też
‚teczki‛ – por. artykuł K. Karolczaka);
* agresywne i represywne kampanie propagandowe, a zwłaszcza
nagonki.
Kryterium: spontaniczność (żywiołowość) a premedytacja

Przemoc ekspresyjno-żywiołowa
drastyczne i brutalne postępowanie w stosunku do innych będące ekspresją (nie w pełni kontrolowaną, częściowo zamierzoną, a częściowo przerastającą oczekiwania obu stron) negatywnych emocji i uprzedzeń, różnych odmian irracjonalnej często wrogości (zawiści, odrazy, pogardy, nienawiści);
będące częstokroć żywiołową reakcją na konkretne okoliczności, bodźce sytuacyjne. Kierowane nie tyle jakimś celem i planem, ile potrzebą ‚wyładowania agresji‛, dania upustu niechęci itd. Niezorganizowane, krótkowzroczne,
przeniknięte motywacją typowo negatywną (nie tyle chęć osiągnięcia jakiejś
własnej korzyści, ile chęć zaatakowania obiektu wrogości, choćby za cenę
strat własnych).
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Przemoc instrumentalna
brutalna siła potraktowana jako narzędzie osiągania własnych korzyści,
stosowana również bez emocji i wyszukiwania racji wyższych; cudze straty,
szkody i cierpienie są nie tyle celem samym w sobie, ile warunkiem zmiany
sytuacji, układu sił na własną korzyść, warunkiem przejęcia pewnych dóbr.

Przemoc ideologiczna
ekspresja emocji negatywnych i realizacja celów wynikających np. z ideologii nienawiści rasowej, religijnej lub klasowej; ale też więcej niż ekspresja –
również wyrafinowana racjonalizacja tych uprzedzeń (i ukrytego za nimi interesu partykularnego) wzniosłymi zasadami, powinnościami moralnymi,
koniecznościami historycznymi, wizjami i projektami społecznymi, które
wymagają likwidacji tego czy tamtego zjawiska, podmiotu.

Rodzaje przemocy żywiołowej
* przemoc reaktywna (odpowiedź na wyzwanie i zagrożenie, odwet);
* przemoc kompensacyjna (przejaw i konsekwencja agresji frustracyjnej, najczęściej wymierzonej przeciw obiektom zastępczym i
przypadkowym);
* przemoc rywalizacyjna (przejaw patologii gier, współzawodnictwa i konfliktów – ‚po trupach do celu‛);
* przemoc fetyszystyczna (zaspokajanie samoistnych potrzeb sadystycznych);
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(2)

Kryterium: obrona – atak (odmiany przemocy instrumentalnej)

Przemoc obronna
zastosowana w samoobronie – w celu obezwładnienia i rozbrojenia
agresora (przykład: sportowe techniki samoobrony – zastosowane
nie tylko jako próba przymusu w służbie własnego bezpieczeństwa
i porządku społecznego, ale również jako sposób trwałego osłabienia jednostki czy grupy o postawie agresywnej; działania partyzanckie lub operacje armii regularnej w walce narodowowyzwoleńczej bądź w wojnie obronnej).

Przemoc zaborcza (grabieżcza)
zmierza do pozbawienia drugiej strony jakiegoś dobra (terytorium, całości lub części majątku, ale i bezpieczeństwa, samodzielności) i / lub pozbawienia jej pewnych praw, włącznie z elementarnymi, pozbawienia dobrego imienia.
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Cele przemocy zaborczej:
* grabież;
* podporządkowanie (wyzysk, ucisk, zniewolenie);
* trwałe osłabienie przez okaleczenie (przykład: wojny prewencyjne w imię utrzymania hegemonii);
* unicestwienie (eksterminacja) – polityka pogromów, rzezi i czystek rasowych, etnicznych, religijnych; polityka ludobójstwa.
‚Racjonalizacja‛ przemocy w polityce nazistowskiej i stalinowskiej: zespolenie grabieży, wyzysku i eksterminacji.

ODMIANY PRZEMOCY IDEOLOGICZNEJ

Przemoc symboliczna
destrukcyjne oddziaływanie na wrogą kategorię lub grupę społeczną za pośrednictwem symboli, tzn. wrogie i złośliwe w intencji
posługiwanie się jej własnymi symbolami w taki sposób, aby ugodzić w jej tożsamość, godność i prestiż społeczny (lub elementarny
szacunek).
Może to być substytutem fizycznych lub ekonomicznych środków nękania, ale też i wstępem do działań praktycznych (włącznie
z próbami fizycznej eksterminacji).
Są to zawsze działania o charakterze dyskryminacyjnym, zmierzające do poniżenia, upośledzenia, marginalizacji społecznej grupy
wrogiej, a niekiedy służące eksterminacji (jako wstęp lub oprawa
dla prześladowań fizycznych lub wręcz ludobójstwa).
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Cele przemocy symbolicznej:
 napiętnowanie danej grupy, wspólnoty
 upokorzenie danej grupy (przez okazywaną awersję, pogardę
lub nienawiść czy choćby tylko dotkliwe szydzenie z wartości
decydujących o identyfikacji),
 próba sprowokowania społecznej izolacji i wytworzenia lub
pogłębienia negatywnych uprzedzeń w otoczeniu społecznym,
 wymuszenie tej izolacji lub marginalizacji przez dyskomfort
tej części otoczenia, która nie przejawia gotowości do czynnej
dyskryminacji
 zamiar podważenia morale jej członków

Podważenie lub zniszczenie morale grupy, wspólnoty:
 pogorszenie samopoczucia członków,
 wywołanie zwątpienia w słuszność wspólnej sprawy i wspólnego wyznania wiary,
 zastraszenie lub do zawstydzenie konsternującą przynależnością,
 w sumie: osłabienie lub wręcz przekreślenia pozytywnej motywacji do uczestnictwa, podważenia przekonania o atrakcyjności tej grupy dla jej własnych członków, nasilenie skłonności
do zachowań ‚ewakuacyjnych‛, do atomizacji grupy.
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Typowe przejawy przemocy symbolicznej:
* profanacja lub dewastacja pomników (zarówno w aktach wandalizmu,
jak i podczas uroczystego demontażu), tablic pamiątkowych, nagrobków
cmentarnych, obrazów i rzeźb w galeriach traktowanych jako ucieleśnienie
‚zła‛ lub wroga ideologicznego.
* złośliwe, pogardliwe i obelżywe rysunki i dopiski na plakatach wyborczych, portretach polityków, szyldach instytucji; agresywne napisy na murach budynków. Wymowna modyfikacja symbolu (np. swastyka wpisana w
gwiazdę czerwoną).
* palenie i ‚chłostanie‛ kukieł wyobrażających i uosabiających pewne osoby lub całe kategorie społeczne.
* palenie, deptanie lub bezczeszczenie w inny sposób flag narodowych i
państwowych, emblematów i legitymacji partyjnych, książeczek wojskowych, tym bardziej – książek.
* z repertuaru stalinowskiego: wysadzanie w powietrze cerkwi i soborów
lub przekształcanie ich w ‚budynki użyteczności publicznej‛ – w baseny,
szalety miejskie, hurtownie ryb.
* pospolity objaw znany ze wszystkich epok: zachowania dyskryminacyjne
w postaci stosowania szyderczych określeń (np. ‘makaroniarze’, ‘żabojady’,
‘żółtki’, ‘czarnuchy’) lub opowiadania złośliwych dowcipów wyśmiewających określoną narodowość lub wyznanie.
* w polemikach ideologicznych i propagandowych: niechlubne, a tendencyjne porównania (np. epitet ‚Targowica‛ w kampanii konstytucyjnej w
1995 roku).
* ‚kulturalne‛ przejawy: nadawanie własnej, tendencyjnej i deprecjonującej
kwalifikacji grupie rywalizującej lub zwalczanej (np. w tradycji kościelnej:
‘heretycy’, a współcześnie: ‘sekty’).
* przewrotne lub wręcz perfidne formy przemocy symbolicznej: znak identyfikacyjny lub nazwa własna atakowanej zbiorowości, będące dla niej
przedmiotem dumy, obiektem kultu, nie tylko są znieważane i profanowane,
ale wręcz przekształcane w znak napiętnowania, poniżenia, śmieszności (por.
np. opaska z gwiazdą Dawida; pejoratywny sens słowa ‘Cygan’; określenia
‘polska gospodarka’, ‘czeskie wojsko’).
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Przemoc rytualna
działania dyskryminacyjne lub eksterminacyjne, w których zastępczo (na
zasadzie pars pro toto) przez skupienie ataku na realnym lub domniemanym reprezentancie jakiejś grupy ujawniana jest wrogość i realizowana
jest intencja destrukcji.

Akt przemocy zostaje przekształcony w swoisty obrzęd.
Zespolenie najdosłowniejszej, praktycznej destrukcji fizycznej i (lub) psychicznej (przez zadawanie cierpień konkretnym osobom lub mniejszym grupom) z nadawaniem temu działaniu szerszej wymowy konwencjonalnosymbolicznej (w osobie X, Y okazujemy wrogość, nienawiść, pogardę, odrazę
itp. negatywne emocje całej grupie, którą ona reprezentuje).
Zadaniem aktu przemocy rytualnej jest nie tylko ‚wyładowanie agresji‛ na
kimś, kto jest w zasięgu, zwykle bezbronny, ale przede wszystkim ‚lekcja
poglądowa‛, jak członek naszej zbiorowości ma obowiązek traktować
wszystkich podobnych do X-a, wszystkich pozostałych członków jego grupy.
Nawiązanie do wielu starych wzorców:
 do dawnych religijnych tradycji rytuałów ofiarnych,
 do makiawelicznego schematu ‚kozła ofiarnego‛ (zastępczego karania,
choćby sprawców rzekomych, choćby win urojonych lub tendencyjnie
wyolbrzymionych),
 wreszcie, do popularnych w wielu regionach świata tradycji zemsty
plemiennej czy rodowej.
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Typowe przejawy przemocy rytualnej:
Przede wszystkim – fizyczne ataki o wymowie demonstracyjnej:
 lincze, samosądy, obrzędowe ‚egzekucje‛ – np. ceremoniały Ku Klux–
klanu,
 napaści bojówkarskie,
 pogromy, gwałty,
 zbrodnicze zamachy, akty terrorystyczne na jednostki lub mniejsze grupy traktowane jako reprezentacja znienawidzonej lub pogardzanej
większej kategorii społecznej lub wspólnoty,
Również akty agresji psychicznej:
* upokarzające afronty, wyjątkowo złośliwe i dotkliwe zniewagi słowne –
obelgi, inwektywy, wyzwiska,
* próby psychicznego zniszczenia lub spowodowania ‚śmierci cywilnej‛
wybranych osób przez zniesławianie, szykany, kampanie oszczercze, fałszywe oskarżenia, nagonki
* nadużywanie dyskryminacyjnych etykietek ideologicznych,
* ale również np. wymuszona, rytualna samokrytyka i krytyka ze strony
‚kolektywu‛) o podobnej wymowie i porównywalnych skutkach dla samopoczucia, wizerunku społecznego i statusu grupy atakowanej za pośrednictwem swego przedstawiciela.
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Przemoc strukturalna:
 zastosowanie destrukcyjnej siły w celu wprowadzenia, narzucenia lub podtrzymania preferowanych przed podmiot rozwiązań ustrojowych, złamania oporu, ewentualnie eliminacji
oponentów;
 przy czym – w odróżnieniu od przymusu – zagwarantowanie
trwałości i niepodważalności narzucanego siłą porządku politycznego (i jego oprawy ideologicznej oraz prawnej) nie opiera
się na miarkowaniu i dozowaniu siły, lecz na stosowaniu jej
„na wyrost‛, i zmierza nie tyle do wymuszenia posłuchu ze
strony opornych, ile do eliminacji tych opornych i uniemożliwienia oporu potencjalnych następców.

Tak pojęta przemoc strukturalna stanowi zespolenie cech przemocy ideologicznej i instrumentalnej, służy bowiem jednocześnie
narzuceniu pewnego systemu wartości i modelu stosunków społecznych oraz obsłudze partykularnego interesu grupy, która taki
porządek usiłuje narzucić siłą.
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21. TERROR

Etymologia

Pierwotne znaczenie: (łac.) = strach, straszna rzecz lub wieść,
groza – od czasownika terrēre (przerażać). *WK, 1994, s.509+

Współczesne znaczenie słowa:
Zastraszenie; gwałt; skrajnie brutalny sposób zwalczania przeciwników związany z demonstracją okrucieństwa względnie
skrajnie represywny sposób rządzenia (oparty na prześladowaniach, psychozie podejrzliwości i zagrożenia).
Uwaga: nie bez powodu wyróżnia się tzw. terror psychiczny lub
moralny; możliwe jest bowiem „terroryzowanie‛ bez zastosowania przemocy czysto fizycznej.
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Istota zjawiska

Szczególna – wyjątkowo brutalna, demonstracyjna i „wszechogarniająca‛ – forma zastosowania przemocy,
w której destrukcja (zniszczenie) nie jest jedynym, a czasem
nawet i nie głównym, celem, lecz raczej narzędziem wymuszenia
(wymuszenia bądź trwałego posłuchu i podporządkowania, bądź
ustępstw, rezygnacji z pierwotnych zamiarów i woli, naruszenia
przez ofiarę własnych zasad postępowania),
co osiągane jest w ten sposób, że okrucieństwo i bezwzględność
wobec jednych mają zastraszyć pozostałych, względnie zupełnie
zastraszyć i złamać tych samych adresatów przemocy;
główny zaś efekt (podporządkowanie – „sterroryzowanie‛ - całego otoczenia) spowodowany jest powszechnym potencjalnym
zagrożeniem – na zasadzie „nie znasz dnia ni godziny‛ oraz „niestawianie oporu nie gwarantuje bezpieczeństwa ani przetrwania‛.

Odpowiedniki terroru w mikroskali społecznej:
 „fala‛ w wojsku (i podobne zjawiska w internatach, zakładach poprawczych, więzieniach),
 MOBBING w zakładach pracy, szkołach (tu jednak permanentne poczucie zagrożenia raczej nie jest związane z zagrożeniem życia i formalnej wolności osobistej)
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Cechy charakterystyczne terroru (terroru, więcej niż przemocy):
 powszechność, a nie selektywność zagrożenia i zasięgu represji, prześladowań; zamiast koncentracji destrukcji siłowej
na ścisłych przeciwnikach i opornych – sprowadzanie powszechnego, irracjonalnie nieuniknionego zagrożenia.
 Bezwarunkowość, a nie warunkowość zagrożenia (poddani
lub obywatele posłuszni, prawomyślni bynajmniej nie są
bezpieczni w odróżnieniu od niepokornych, opornych, buntowników czy przeciwników i wrogów); każdy może „okazać się‛ – tj. stać się - podejrzanym i wrogiem, a w konsekwencji ofiarą.

Typologia terroru
Terror wywrotowy ugrupowań ekstremistycznych – radykalnych społecznie, separatystycznych, fundamentalistycznych =>
terroryzm.
Terror państwowy – rewolucyjny, kontrrewolucyjny (np. szwadrony śmierci, pacyfikacyjna eskalacja przemocy), okupacyjny.

Funkcje terroru
Pragmatyczne
(w walce z przeciwnikami, w walce o zdobycie i utrwalenie
władzy, w wymuszaniu posłuchu, w realizacji praktycznych celów w rządzeniu)
oraz
ideologiczne (rytualne).
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Funkcje pragmatyczne terroru:
Zasadnicza zewnętrzna praktyczna funkcja terroru: łamanie oporu
przez zastraszenie; wymuszanie posłuchu... przez zastosowanie
przemocy.
Terroryzowanie społeczeństwa i własnych zwolenników sprzężone z eliminacją przeciwników.
Terroryzowanie – tzn. zastraszanie paraliżujące zdolność do
oporu, nawet ostrożnego, wykrętnego.
Wydajny sposób działania („szampon i odzywka w jednym‛):
eliminacja, eksterminacja jednych przynosi korzyść w postaci rezygnacji innych; z kolei skuteczne zastraszenie tych pozostałych
pozwala „zaoszczędzić‛ siły wtedy, gdy (chwilowo) nam nie zależy na eksterminacji lub byłaby zbyt kosztowna.
Przy tym „przywilej terroru‛ (polegający na tym, że nikt nie
zna dnia ni godziny, że ofiarą może paść każdy – także ktoś niewinny lub przypadkowy, że posłuszeństwo nie gwarantuje bezpieczeństwa i przetrwania) służy potwierdzeniu i usankcjonowaniu zupełnego arbitralizmu, samowoli podmiotu władzy, jest materialnym dowodem, „kto tu rządzi‛.

Funkcja „wewnętrzna” (w stosunku do własnego obozu) –
Uboczna kalkulacja: uruchomienie machiny terroru wymusza
również zdyscyplinowanie własnych szeregów – zamyka drogę
odwrotu tym własnym członkom, funkcjonariuszom czy liderom,
którzy skłonni byliby do łagodniejszych form walki, do kompromisów, do względnej tolerancji w stosunku do przeciwników.
A zarazem jest to sposób na zdławienie potencjalnej lub realnej
wewnętrznej opozycji.
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Paradoks terroru (zwłaszcza rewolucyjnego) polega na tym, że
łatwo zwraca się przeciw własnym szeregom, a nawet, że współtowarzysze mają pierwszeństwo. „Zdrajcy‛ tropieni i tępieni jeszcze gorliwiej niż wrogowie – rzeczywiści lub urojeni. Doświadczenia rewolucji jakobińskiej, a później bolszewickiej: „rewolucja
pożera własne dzieci‛.

Alienacyjno-reprodukcyjne korelaty terroru – w przypadku
„rządów terroru‛: sztuczne stwarzanie i potwierdzanie racji bytu
dla organów represyjnych. Zwalczanie i prześladowanie nawet
tych, którzy nie chcą walczyć, szkodzić ani się opierać, gotowi są
do wycofania lub poddania. Zmuszanie członków własnego obozu, by nie zaprzestawali walki, nie zatracali gorliwości, nie wyłamywali się z psychozy czujności, podejrzliwości, obsesji spiskowej. Nie była przypadkiem stalinowska teza o „zaostrzaniu
się walki klasowej w miarę postępów budownictwa socjalistycznego‛.
=> Błędne koło terroru w reżymach totalitarnych:
aparat terroru nie jest zainteresowany w ostatecznej likwidacji
rzeczywistych wrogów systemu i zakończeniu swej „misji‛, lecz
w przeciwnie – w nieskończoności walki, na zasadzie nieustannej
reprodukcji przeciwników. Co osiągane jest przez ideologicznopropagandową mistyfikację (zwalczania wrogów urojonych) i
praktykę kreowania wrogów.
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Funkcje ideologiczne terroru:
indoktrynacyjne – „materialny dowód‛ poczucia wyższości rasowej, etnicznej lub religijnej (hitlerowskie getta dla Żydów jako
„świadectwo‛); okazja do prowadzenia „szkoły nienawiści i pogardy‛ (rasowej, klasowej, etnicznej);
rytualne – pokaz „kto tu rządzi‛ (zdani na łaskę i niełaskę),
demonstracja poczucia skrajnej, miażdżącej przewagi, upajanie
się poczuciem wszechwładzy, wszechmocy i bezkarności, bezradnością ofiar.
„UŻYTKOWNICY‛ TERRORU
Terror państwowy: „ekstensywny‛ i „sieciowy‛ w swym charakterze (wszechobecność, kontrola; zastraszenie przez osaczenie),
niejako totalny.
Terror antypaństwowy (wywrotowy, rewolucyjny, partyzancki,
terrorystyczny): „intensywny‛ i selektywny w swym charakterze, niejako „punktowy‛ – zastraszenie i wymuszenie przez
niepewność (kto, kiedy i gdzie zostanie zaatakowany), szachowanie i uderzenie z zaskoczenia.
Terror jako sposób działania ruchu oporu w krajach okupowanych
i ruchów narodowowyzwoleńczych w krajach podbitych – kolonialnych i pod zaborami: akty odwetu za represje, demobilizowanie i psychiczne rozbrajanie prześladowców (funkcjonariuszy aparatu represji), karanie kolaborantów. Akty terroru (zamachy, rytualne egzekucje).
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Terror jako narzędzie terroryzmu: (1) w ekstremistycznych ugrupowaniach separatystycznych, (2) w ugrupowaniach skrajnie
radykalnych społecznie (spiskowe koncepcje rewolucji), (3) w
ugrupowaniach fundamentalizmu religijnego. Akty terrorystyczne (zamachy, porwania, zakładnicy, szantażowanie groźbami) jako środek wymuszenia, jako sposób finansowania działalności z okupów, ale też jako narzędzie destrukcji wrogiego
układu (dyskredytacja przez wykazanie jego bezradności, dezintegracja, prowokowanie sposobów obrony< wygodnych
właśnie dla terrorystów).
Terror w działaniach gangsterskich, mafijnych: zastraszanie jako
sposób sankcjonowania stref wpływów, wymuszania haraczy,
wymuszania milczenia („uciszanie‛ przedstawicieli aparatu
ścigania, świadków), narzędzie rozgrywek między gangami
(tu: pokazowe egzekucje w miejscach publicznych itp.).
Typowe komponenty terroru państwowego:
 porządek prawny podporządkowany zadaniu wskazywania
i zwalczania ideologicznie określonego wroga
 głównie represyjny charakter przepisów prawnych, skierowanych nie tylko przeciw rzeczywistym lub domniemanym
wrogom, ale również przeciwko obywatelom i grupom społecznym „niepewnym‛ lub niemość czujnym (= podejrzanym)
 powszechna inwigilacja, potencjalnie narażająca każdego na
to, że okaże się przestępcą, elementem antypaństwowym itp.
 powiązanie masowej inwigilacji z wymuszaniem konfidencji,
donosicielstwa
 masowe aresztowania podejrzanych w ramach kolejnych
kampanii politycznych
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 masowe wysiedlenia i przesiedlenia niewygodnych grup etnicznych, wyznaniowych i innych – jako oficjalna represja za
rzeczywistą lub domniemaną nielojalność wobec państwa
 skrytobójstwa – dotyczące prominentnych przeciwników reżymu lub przywódcy
 pokazowe egzekucje
 pacyfikacje, pogromy dokonywane przez formacje policyjne
lub wojskowe
 obławy i łapanki (charakterystyczne dla terroru okupacyjnego)
 masowe konfiskaty i wywłaszczenia jako forma represji na
zasadzie „odpowiedzialności zbiorowej‛
 terror ekonomiczny: zabójcze podatki, rekwizycje, kontrybucje, przymusowe „pożyczki‛.

22. TERRORYZM

Specyfika terroryzmu w porównaniu z terrorem:
kryterium okoliczności oraz podmiotu

Kto, gdzie, kiedy:
Szczególny wypadek zastosowania przemocy i wręcz terroru
(zastraszania): przez ugrupowania samozwańcze niezdolne do
pozyskania masowego poparcia i przejęcia władzy w celu zmian
społecznych.
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Niekiedy natomiast, gdy chodzi o autorytarne państwo wrogie
wobec sporej części swych obywateli i paraliżujące aktywność
społeczną, uniemożliwiające opór zbiorowy, jest to reakcja i przeciwwaga dla oficjalnej polityki terroru państwowego.
Sposób działania charakterystyczny dla ugrupowań ekstremistycznych, zwłaszcza tych, które nie liczą na masowe poparcie
społeczne.

Za wyróżnik zwykle uznaje się to, że terror (a zwłaszcza system
terroru) to „przywilej‛ (monopol) państwa, podczas gdy terroryzm to próba analogicznego posłużenia się terrorem przez tych,
którzy nie dysponują potencjałem porównywalnym z prerogatywami i wyposażeniem technicznym (zbrojnym, ekonomicznym)
państwa.

Terror zamachowców stosowany w odpowiedzi na terror państwowy (np. rewolucyjny, kontrrewolucyjny, pacyfikacyjny, towarzyszący podbojowi kolonialnemu, okupacyjny), ale też równie dobrze w odpowiedzi na stabilizację sytuacji politycznej i izolację inicjatorów.

Zastosowanie brutalnej przemocy i efektu zastraszenia staje się
ekwiwalentem przewagi siłowej występującej po stronie państwa
(własnego lub obcego – np. zaborczego, okupacyjnego), ewentualnie po stronie grupy antagonistycznej w jakiejś sprzeczności interesów, w jakimś konflikcie ideologicznym.
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Przesłanki atrakcyjności
terrorystycznej formy wywierania wpływu

Terror stosowany przez zamachowców pozwala im:
 wymusić bądź określone decyzje (zmianę decyzji, uchylenie
decyzji), bądź zmianę układu sił i nastrojów społecznych itd.
 Pozwala narzucić organom władzy decyzje poniekąd podważające ich monopol władzy lub władzę jako taką,
 Ale również pozwala stać się – dla danego społeczeństwa,
grupy etnicznej lub wyznaniowej – faktyczną i efektywną
władzą (ze względu na wykazaną możliwość zmuszenia do
czegoś, dyscyplinowania).

Przy tym: polityczny charakter zjawiska (jeśli chodzi o jego podłoże społeczne, skutki, intencje i kalkulacje inicjatorów oraz wykonawców).
Mimo zastosowania niekiedy podobnych środków (zabójstwa,
pobicia, pokazowe egzekucje, groźby i wymuszenia groźbami)
terroryzm nie jest gangsterstwem.
Uwaga też: partyzanci, bojownicy ruchu oporu, ruchu wyzwoleńczego dokonujący zamachów na funkcjonariuszy okupacyjnego aparatu represji, na kolaborantów itd., choć stosują metody
terrorystyczne, nie są jednak terrorystami – we współczesnym rozumieniu tego słowa.
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Atrybuty terroryzmu jako schematu działania
* Przestępczy charakter działania: nielegalność z punktu widzenia
prawa wewnętrznego lub międzynarodowego, tzn. podejmowanie działań zabronionych prawem lub też działań zastrzeżonych
jedynie dla określonych organów (samowola – np. wymierzanie
sprawiedliwości, kary, odwetu).
* Istotny atrybut (w porównaniu z terrorem państwowym, ale i
z masowymi ruchami rewolucyjnymi, wyzwoleńczymi): marginalność inicjatorów, koordynatorów, sprawców.
* Uzurpatorski status sprawców: samozwańcy, nikt ich nie wybierał, nie upoważnił.
* Współcześnie– specyficzny profesjonalizm tej działalności.
* Selektywność zastosowania terroru, jednak o niewspółmiernej sile rażenia, zasięgu i stopniu zagrożenia (zagrożenie może być
nawet powszechne; skutki – nawet globalne, mimo lokalnego
skupienia zagrożenia bezpośredniego lub ataku bezpośredniego).
Tym wyróżnia się terror jako środek strategii lub taktyki terrorystycznej
* Spektakularność, współcześnie: „medialność‛ wkalkulowana w
taktykę (uwikłanie mediów w promocję i propagandę terroryzmu).
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Typowe formy aktów terrorystycznych
* spektakularne zamachy (z bronią w ręku albo bombowe; także
samobójcze)na przywódców i dostojników państwowych, członków rządu, funkcjonariuszy służb mundurowych, także na przeciwników politycznych pozbawionych takiego statusu, na rytualnie wybrane „kozły ofiarne‛ w osobach przedstawicieli wrogich
ras, klas, religii, narodowości etc.
* działania skrytobójcze
* porwania, wzięcie zakładników – w celu wymuszenia szantażem
siłowym okupu lub pewnych decyzji
* zajęcie i zagrożenie obiektów infrastruktury (budynków publicznych, urządzeń komunalnych, zakładów przemysłowych,
dworców, lotnisk itd.).

Typowe cele działań terrorystycznych

 zemsta, odwet, „kara‛
 demobilizacja i odstraszenie wykonawców polityki represyjnej
 wywołanie zamętu, chaosu => delegitymizacja władzy, ew.
jej upadek
 sztuczne wyrównanie sił przez osłabienie zaatakowanych
 unicestwienie szczególnie niewygodnych przeciwników.
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Socjotechniczny status terroryzmu

(1) Nie tyle po prostu „stosowanie brutalnej przemocy (aktów
okrucieństwa)‛, ile użycie tej przemocy dla przynajmniej
przejściowego uzyskania pozycji silniejszej, niewspółmiernej
do rzeczywistego potencjału i reprezentatywności społecznej
działających, a nawet pozycji arbitralnej („pan sytuacji‛);
(2) Terroryzm jako „manipulacja lękiem‛, sugestywna mieszanka przymusu, podstępu i przemocy.

Elementy podstępu: sposób działania wzorowany na partyzanckim, jak i gangsterskim; zasadzki, działania dezorientacyjne i
mistyfikacje, względna nieprzewidywalność (wiadomo, że zaatakują, nie wiadomo, gdzie, kiedy i jak); wciąganie ofiar, rządów i
mediów do... własnej propagandy itd. itp.

Przymus bezprawny (w tym m.in. szantaż)

Przemoc – zarówno celem samym w sobie, jak i „sposobem
uwiarygodnienia‛ (potwierdzamy, że nie żartujemy i że jesteśmy do tego zdolni), jak i sposobem wymuszenia.

Przemoc terrorystów: ideologiczna, instrumentalna, fetyszystyczna.
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23. SOCJOTECHNIKA NON VIOLENCE

Paradoksalnie skuteczna broo ruchów emancypacyjnych (wyzwoleoczych, antydyskryminacyjnych), ruchów oporu wobec obcej kolonizacji i
okupacji, oraz ruchów „obywatelskiego nieposłuszeostwa”.

Non violence = „bez użycia przemocy”
Niezbędna korekta stereotypu – zbyt dosłownego rozumienia pojęcia:
 wyrzeczenie się i potępienie przemocy fizycznej w obronie i w walce o prawa, rezygnacja z odwetu, zemsty za krzywdy;
 natomiast, wbrew pozorom, zastosowanie elementów przymusu
fizycznego (np. w pikietach, blokadach) i tym bardziej przymusu
psychicznego (presja społeczna w postaci ekspresji oburzenia, potępienia, stwarzania stanu izolacji i ostracyzmu – sankcja wykluczenia lub w każdym razie napiętnowania) oraz… przemocy
symbolicznej (ataki symboliczne skierowane przeciw podobiznom,
godłom, emblematom, herbom, pomnikom), a niekiedy również
psychicznej (destrukcja samooceny przeciwnika i jego poczucia
bezpieczeostwa, wzbudzenie w nim lęku o przyszłośd w sytuacji
przeciwstawienia się większości, swoistego osaczenia)

Istota oddziaływania non violence:
 wywieranie nacisku (i wręcz przymusu) psychiczno-moralnego;
 pokonanie silniejszego przeciwnika (prześladowcy) – posiadającego
przewagę siłową – czynnikiem własnej przewagi moralnej i podważeniem jego morale
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Socjotechniczny status strategii i taktyk nonwiolencyjnych

Splot wielu metod oddziaływania, kombinacja elementów:
* perswazji i sugestii (ale bez złudzenia, że silniejszy prześladowca da
się przekonad, zawstydzid, że ulegnie sile argumentów merytorycznych,
np. prawnych, ekonomicznych, oraz moralnych, natomiast z założeniem, że można mu uświadomid, że ma siłę, jednak nie ma racji)
* manipulacji (zastosowanie w taktyce protestów blefu, przecieków,
happeningu, satyry przejaskrawiającej obraz spornych zjawisk i poglądów, form prowokacji – wyzwao, demonstracji przekory, gry na zwłokę)
* przymusu psychiczno-moralnego (mobilizowanie otoczenia do zachowao narzucających podział na jednomyślną – w potępieniu czegoś i
wzajemnej solidarności – większośd oraz izolowaną mniejszośd, do zachowao karzących w sensie psychiczno-moralnym decyzje i działania
sprzeczne z poglądami i dążeniami tej większości)
* przemocy symbolicznej (profanacja symboli na znak protestu, np.
deptanie flagi, niszczenie książeczek wojskowych, dokumentów zawierających kontestowane decyzje; ośmieszanie sił i osób krytykowanych
przy użyciu portretów, karykatur, kukieł; symboliczne „egzekucje” –
chłostanie, palenie, topienie kukieł-podobizn itp.)
* przemocy psychicznej (stwarzanie atmosfery oblężenia, osaczenia,
wywoływanie poczucia osamotnienia i zdeprymowania, podważanie nie
tylko poczucia słuszności i pewności siebie, ale wręcz poczucia bezpieczeostwa w psychice osób i grup, przeciw którym zwrócony jest protest)
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Okoliczności zastosowania socjotechniki nonwiolencyjnej
Dwojakie zastosowanie tej socjotechniki:
(1) jako narzędzie obywatelskiego nieposłuszeostwa (zorganizowany
opór społeczny w imię dobra publicznego, nadrzędnych zasad moralnych, elementarnych i uniwersalnych praw człowieka; społeczne
wymuszanie praworządności w postępowaniu władzy prawowitej;
„przywoływanie do porządku” lub „odwoływanie” władzy nieprawowitej lub tracącej mandat społeczny).
(2) w rozmaitych okolicznościach oporu, sprzeciwu i protestu społecznego, samoobrony zbiorowości upośledzonych i zagrożonych w
swej egzystencji (sztuka przetrwania). Opór społeczny (protest i
przeciwdziałanie) w warunkach ekstremalnych: ucisku narodowego i kolonialnego, obcej okupacji, tudzież represywnego i uzurpatorskiego systemu rządów. Dopełnienie lub alternatywa dla zbrojnych formy ruchu oporu i zbrojnych form ruchów wyzwoleoczych.

Zastosowanie (i nadużycie) metod oporu społecznego w żywiołowym
lobbingu na rzecz interesów partykularnych w porządku demokratycznym:
środki typowe dla działania grup prześladowanych służą obronie stanu posiadania, a nawet przywilejów grup społecznych nie będących w
stanie opresji, lecz jedynie w stanie sporu o interesy, konfliktu możliwego do rozwiązania w ramach normalnych procedur prawnych i reguł gry
politycznej.
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Paradoks „siły słabych”

Pokonywanie silniejszych (mających przewagę fizyczną, militarną,
ekonomiczną itd.) siłą wartości.
Klasyczny schemat literacki: Kreon i Antygona.
Podwójny paradoks w socjotechnice nonwiolencyjnej:
(1) Zrównoważenie i wręcz odwrócenie kierunku nacisku w pierwotnie jednostronnym i asymetrycznym stosunku władzy, w dodatku
represyjnej i opartej na przewadze siłowej (rządzący stają się adresatem wymagao, żądao i sankcji społecznych za odmowę zastosowania się do uzasadnionych oczekiwao społecznych)
(2) Słabośd (nieuzbrojenie, bezbronnośd grup tłumionych, prześladowanych, represjonowanych) staje się ich przewagą; siła moralna
(poczucie słuszności i determinacja w obronie naruszanych zasad i
praw) w koocu przeważa nad „nagą siłą” („nagośd” siły niejako
podkreśla brak racji, co podważa morale tych, którzy opierają się
tylko na sile).
Strategiczne i taktyczne założenia socjotechniki non violence:
Lawinowy proces delegitymizacji i rozbrojenia sprawców zbiorowej
opresji:
Powszechna dezaprobata => powszechna odmowa posłuchu =>
izolacja społeczna => podważenie morale prześladowców =>
dezintegracja podmiotu władzy (dominacji, panowania) =>
ustępstwo, kapitulacja lub ewakuacja prześladowców.
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Stadia delegitymizacji i rozbrojenia:

Swoiste unieważnienie decyzji, działao i rozwiązao wywołujących
sprzeciw społeczny (na zasadzie dezaprobaty, ignorowania lub sabotowania) =>
zakwestionowanie stosunku władzy (najpierw pod względem jej
uznania, z czasem również pod względem jej zdolności do wyegzekwowania swej woli) =>
podważenie przewagi siłowej (siła zostaje unieruchomiona przez
podważenie morale, dezintegrację) =>
zwątpienie w pewnośd, niezawodnośd własnej władzy, w możliwośd
realnego wymuszenia posłuchu =>
zwątpienie we własną słusznośd =>
uświadomienie sobie możliwej przyszłej odpowiedzialności =>
rezygnacja z prób wymuszenia posłuchu lub w ogóle z próby zachowania władzy.
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Typowe środki nonwiolencyjnych form walki:
 Uchwały, rezolucje, oświadczenia, listy otwarte wyrażające protest, apele i przestrogi
 Petycje i akcje zbierania podpisów pod protestem lub żądaniem
czegoś
 Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze
 Konferencje prasowe i naukowe
 Organizowanie lub wymuszanie – z zachowaniem prawnych procedur – plebiscytów i referendów
 Pochody, marsze protestacyjne i rewindykacyjne
 Propagandowe akcje i kampanie „uświadamiania” (uzmysławianie
istnienia i wagi pewnych problemów), przedsięwzięcia agitacyjne
oraz demaskatorskie
 Strajki, zwłaszcza strajki solidarnościowe
 Akcje bojkotu (towarów, sklepów; imprez kulturalnych, książek,
koncertów; wyborów, piętnowanych osobistości politycznych)
 Odmowa służby wojskowej
 Grupowe pikiety lub okupacje budynków publicznych
 Blokady dróg
 Indywidualne lub kilkuosobowe akcje protestacyjne - konwencjonalne (np. przykucie się łaocuchem w miejscu protestu), tudzież
drastyczne (głodówki, samookaleczenia i samopodpalenia)
 Akty „ekotażu” (sabotażu ekologicznego)
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24. SUGESTIA –
POSIŁKOWA I TRANSGRESYWNA FORMA WPŁYWU

Dwojakie skojarzenia związane z terminem ‘sugestia’:

 medyczne – terapeutyczne oddziaływanie na podświadomość ludzką w sztucznie wywołanym stanie hipnozy;

 psychotechniczne i socjotechniczne – oddziaływanie na ludzi
przytomnych, w mniejszym lub większym stopniu świadomych kontaktu i cudzej inspiracji dla własnego sposobu
myślenia i postępowania; oddziaływanie przez dostarczanie, podsuwanie lub eksponowanie i akcentowanie informacji, znaków prowokujących do określonych skojarzeń, wrażeń, wyobrażeń, emocji, wniosków, oczekiwań,
nastawień, postanowień.
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Etymologia:
Sugestio (łac.) = podszeptywanie, podpowiadanie, podsuwanie;
od czasownika suggerre – tzn. podkładać, podsuwać, dostarczać.
Wywoływanie wrażeń, skojarzeń, nastrojów, podpowiadanie wyobrażeń i wniosków, inspirowanie decyzji – przez skrótowe,
fragmentaryczne, kontekstowe znaki werbalne i pozawerbalne.

Atrybuty sugestii – w odróżnieniu od komunikatów perswazyjnych lub manipulacyjnych (opartych na rozwiniętej informacji i
argumentacji) i od manipulacyjnych, przymusowych lub opartych na przemocy form nacisku:
 lapidarność,
 wymowne niedopowiedzenie,
 skrót myślowy.

Swoiste „spakowanie” (kondensacja) tez, wniosków, ocen, rad,
przestróg, które odbiorca sam sobie dopowiada; przy czym kierunek jego rozumowania lub typ wywołanych przeżyć i dążeń są
przewidywalne, ze względu na przewidywalność jego reakcji
opartej na tych samych kodach, regułach interpretacji, jakimi
operuje nadawca tych „niedopowiedzianych: komunikatów.
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Sugestywny:
 wymowny,
 wywierający silny wpływ na cudze wyobrażenia, skojarzenia, wrażenia, przeżycia i zamiary;
 udzielający się, rodzący skłonność do naśladownictwa, zaraźliwy.
 przekonywający;
 niekiedy wręcz zniewalający – w tym sensie, że nie potrafimy się temu oprzeć.

Sugestywne zachowanie, gest, mina
sugestywna wypowiedź,
sugestywny tekst,
sugestywny obraz,
sugestywny dźwięk.
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Druga strona relacji: podatność na sugestię.
Uleganie (zasugerowanym właśnie) wrażeniom, przyjmowanie
„za dobrą monetę‛ podsuwanych informacji lub komentarzy,
„sugerowanie się‛ (czyli ) czyimś aluzjom, wyciąganie wniosków niedopowiedzianych przez rozmówcę, lecz przesądzonych jego tokiem i kierunkiem rozumowania.

Powody tej uległości – rozmaite:
 mocna logika argumentów;
 przytłaczająca wymowa faktów, danych statystycznych,
sensacyjnych wiadomości czy przełomowych wydarzeń;
 bulwersująca, intrygująca, budząca mimowolne zainteresowanie i nieświadomy nawet podziw ekstrawagancja,
nonszalancja,
 bulwersująca – i inspirująca – oryginalność;
 szokujące, lecz zarazem kuszące wyzwanie rzucone dotychczasowym przyzwyczajeniom i standardom (na tej zasadzie sugestywne bywają dzieła sztuki i wszelkie manifestacje artystyczne, także kontestacja i prowokacja obyczajowa);
 pewność siebie, a zarazem autorytet lub atrakcyjność naszego rozmówcy.
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Płaszczyzny sugestii

Sugestia poznawcza
Pobudzanie dostarczanymi informacjami, komentarzami lub
przemilczeniami czyjegoś namysłu, ale też zakłócanie i paraliżowanie myślenia, podpowiadanie określonego kierunku i toku
rozumowania, naprowadzanie na określone skojarzenia, porównania i wnioski.

Sugestia emocjonalna
Sugerowanie wrażeń, nastrojów, przeżyć, odczuć, trwałych
uprzedzeń – przez posługiwanie się wyrażeniami lub ich namiastkami, przedmiotami, symbolami, gestami o silnej wymowie emocjonalnej (np. słowami o określonym „ładunku emocjonalnym‛, wyrażeniami brzmiącymi pejoratywnie, mimiką
lub gestami odbieranymi jako przejaw niechęci, irytacji, rozbawienia itd.)

Sugestia wolicjonalna (decyzyjna)
Sugerowanie zamiarów, postanowień i zachowań (ekwiwalent przestrogi, rady, podpowiedzi, zalecenia, polecenia, namowy) przez własne gesty, miny, półsłówka, komentarze wypowiadana pozornie mimochodem itd. itp.
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Sugestia bezpośrednia: jak podpowiada nam nazwa, polega na
tym, że naprowadzamy swojego rozmówcę, słuchacza lub czytelnika na ‚właściwą drogę‛ przez przekazywanie mu sygnałów jednoznacznie związanych z przedmiotem kontaktu, choć
niekoniecznie jednoznacznych w wymowie. Maksymalnie skracamy dystans i bariery między nadawcą a odbiorcą przekazu
dotyczącego oczekiwań lub wymagań, eliminujemy sprawy
uboczne, skupiamy uwagę odbiorcy na wspólnym temacie.

Przykłady:
 stopniowe wykruszanie się grona słuchaczy na przyjęciu
lub konferencji, gdy nasza przemowa się przedłuża;
 chrząknięcie, gdy ktoś staje przed nami w kolejce nie zwracając uwagi na naszą obecność;
 kopnięcie w nogę pod stołem, gdy ktoś porusza temat niestosowny lub jest na granicy nietaktu;
 odsłonięcie marynarki przez ochroniarza, uwidoczniające
fakt jego uzbrojenia;
 przyśpieszenie przerwy w pracy w okienku pocztowym na
widok pijanego klienta (czytelny sygnał odmowy obsłużenia, a w każdym razie niechęci).
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Pośrednia forma sugestii:
odbiorca sygnału zostaje w pewien sposób i do pewnego
stopnia ‚zaprogramowany‛ – tak, że sam dochodzi do pewnych wniosków i postanowień na podstawie wrażeń lub skojarzeń lub uczuć, którym uległ.
Przykłady:
 pominięcie w zaproszeniu na imieniny, urodziny, przyjęcie
po kontrowersyjnym lub niewygodnym dla kogoś wystąpieniu;
 nagła zmiana tematu rozmowy – pod byle jakim, niedbałym pretekstem
 niedotrzymanie zapowiedzi „zadzwonimy do pani‛ po
rozmowie kwalifikacyjnej, gdy wiadomo, że decyzja o zatrudnieniu miała zapaść szybko
 odbycie pierwszej podróży zagranicznej przez nowego
prezydenta lub premiera nie do stolicy państwa, które
zawsze miało pierwszeństwo, lecz w innym kierunku.
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SUGESTIA JAKO WSPARCIE LUB SUBSTYTUT
„CZYSTYCH‛ METOD ODDZIAŁYWANIA

Sugestia perswazyjna: aluzje, porównania, inspiracje, ekspresja spontanicznych lub udanych emocji odpowiadająca w
skutkach namowie, przekonywaniu, uzasadnianiu.
Sugestia

manipulacyjna:

półsłówka,

niedopowiedzenia,

dwuznaczne lub jednoznaczne gesty wprowadzające w błąd,
prowokujące przesadne lub złudne oczekiwania, powodujące
dezorientację, poczucie niepewności, wahania lub odwracające
uwagę od niebezpieczeństw i wątpliwości.
Sugestia kompulsywna: stwarzanie lapidarnymi wypowiedziami i prostymi gestami wrażenia zagrożenia i groźby, narzucanie i przesądzanie tym wyboru, wzbudzanie w kimś poczucia obowiązku, powinności lub winy (przykład: łzy „na zamówienie‛ jako rozkaz lub zakaz bez słów).
Sugestia wiolencyjna: destrukcyjne oddziaływanie na czyjąś
psychikę (na poczucie tożsamości, godności, przynależności,
bezpieczeństwa, równowagi psychicznej, sensu życia) – przez
gesty i zachowania (np. afronty, okazjonalne impertynencje,
okazywanie lekceważenia lub niechęci) wywołujące stany lękowe, upokorzenie, frustracje, kompleksy, rozstrój nerwowy,
stany depresyjne. (Element typowy np. dla mobbingu)

