
etos egalitarny

spoªecze«stwa ªowców-zbieraczy »yj¡ce na póªnocnych terenach republiki poªudniowej

afryki nazywa si¦ ju'hoansi, buszmeni. zbierackie spoªeczno±ci s¡ zazwyczaj wysoce ega-

litarne, natomiast ju'hoansi s¡ �zaciekle egalitarni�. nie ma »adnych hierarchii. wiek

nie daje nikomu »adnej wªadzy. pªe¢ nie daje nikomu »adnej wªadzy. jest to spoªe-

cze«stwo niesamowicie otwarte i tolerancyjne. aby utrzyma¢ taki stan rzeczy, posród

ju'hoansi istnieje bardzo swobodna wymiana dóbr. ju'hoansi opisuj¡ swoje ±rodowisko

jako rodzaj ci¡gªego przepªywu, dawania i brania. prawie ka»dy ma prawo poprosi¢ ko-

go± innego o udziaª w tym, co ma. odrzucenie takiej pro±by, obojetnie jakie by byªy

to okoliczno±ci, jest uwa»ane za wyj¡tkowo niegrzeczne. mo»esz poprosi¢ ka»d¡ osob¦

o jedzenie, przedmiot, narz¦dzie, zabawk¦ i prawie zawsze to otrzymasz. zatrzymuje

to stworzenie wszelkiego rodzaju autorytetu i mo»liwia to bardzo równomierny i bardzo

szybki przepªyw »ywno±ci i zasobów przez spoªecze«stwo.

ju'hoansi nie narzucaj¡ dzieciom niczego na siª¦, ale zdaj¡ sobie spraw¦ z istnienia pew-

nego szczególnego instynktu, nie w±ród kobiet, ale w±ród m¦»czyzn. mªodzi m¦»czy¹ni,

którzy udaj¡ si¦ na polowanie i przywioz¡ swoje pierwsze du»e zwierz¦, pyszni¡ si¦ i

popisuj¡, co potencjalnie grozi to zachwianiem ich egalitarnej równowagi, która spra-

wia, »e spoªecze«stwo funkcjonuje. zamiast chwali¢ udanego my±liwego, kpi¡ z niego.

pojawia si¦ kto±, kto zabiª »yraf¦ � co jest czym± wielkim i wystarcza, by wykarmi¢

wszystkich na dªugi czas. odbywa si¦ wtedy festiwal upokarzenia i zniewagi, a od mªo-

dego my±liwego oczekuje si¦ zachowywania z wielk¡ pokor¡. ju'hoansi zaczynaj¡ mówi¢:

�ach, ta »yrafa, troch¦ chuda »yrafa, troch¦ ±mierdzi, jest »ylasta, jest niedobra, wcale

nie jest jej tak du»o, jest ci¦»kostrawna�. jeden ze starszych ju'hoansi opisaª ten rytuaª

w taki sposób: �u»ywamy tego, by uªagodzi¢ serca mªodych m¦»czyzn�.

etos egalitarny jest etosem kompletnym. wszystkie elementy potrzebne do jego utworzenia i podtrzy-

mania - podziaª ról, wyczucie swojego miejsca w grupie, wiedza jak si¦ zachowa¢ - jest wdrukowana w

ludzkie serca. etos egalitarny jest jedn¡ z dróg jakie mo»e obra¢ spoªeczno±¢ aby prze»y¢ na ±wiecie

i jest to jedna z najpopularniejszych i najpowszechniejszych dróg.

etos egalitarny nie jest ani prawicowy ani lewicowy, nie jest ani post¦powy ani uwsteczniaj¡cy, nie

jest nowoczesny ani tradycyjny, nie jest narodowy, pa«stwowy, plemienny, nie jest dobry ani zªy -

jest po prostu jednym z �larów na którym mo»na oprze¢ kultur¦ i swoje »ycie. jest w stanie si¦

utrzyma¢ i swoj¡ egzystencj¡ usprawiedliwi¢ swoj¡ obecno±¢ na tym ±wiecie. jest jedn¡ ze ±cie»ek

»ycia. po prostu jest.

etos elitarny i egalitarny nie s¡ w stanie funkcjonowa¢ w zgodzie i we wspóªpracy, poniewa» egali-

taryzm opiera si¦ na kulturowej pacy�kacji elitarystów i »erowaniu na ich wi¦kszych ni» przeci¦tna

mo»liwo±ci gromadzenia zasobów. sytuacja w której naturalni elitary±ci uciekaj¡ ze wspólnoty ega-

litarystów jest ko«cem tej wspólnoty, poniewa» ci spacy�kowani elitary±ci odpowiadaj¡ za wi¦kszo±¢

zysków danej wspólnoty na której mog¡ »erowa¢ egalitary±ci. doprowadza to do ko«ca spoªeczno±ci,

najpierw przez coraz mniejszy obrót dóbr wewn¡trz wspólnoty, a nast¦pnie zlikwidowanie wspólnoty

przez sam¡ naturaln¡ przewag¦ elitarnego przeciwnika. wspólnota elitarna sama zaªamie si¦ od we-

wn¦trznej konkurencji pomi¦dzy egalitarystami, przystosowanymi do konkurencji o zasoby zebrane

przez innych.

dlatego osobiste osi¡gni¦cia, nawet takie z których zysk czerpi¡ inni, s¡ przez egalitarystów zohy-

dzanie, poniewa» w odwrotnym przypadku coraz wi¦cej ludzi szªo by drog¡ sukcesu, w tej drodze

znale¹liby si¦ gªównie elitary±ci, którzy z czasem zorganizowaliby si¦ w elitarnym etosie. dlatego

ka»de osobiste osi¡gni¦cie musi by¢ w etosie egalitarnym poª¡czone z poni»eniem, aby zabra¢ zasoby

od osoby która je zdobyªa oraz przestrzec innych przed pój±ciem drog¡ elitaryzmu.

istnienie sprawnego i ±wiadomego elitarysty jest dla egalitarysty ±miertelnym zagro»eniem, poniewa»

nawet maªa grupka zorganizowanych elitarystów jest w stanie w bardzo krótkim czasie zdoby¢ równ¡

pozycj¦ nad z wiele wi¦ksz¡ grupk¡ egalitarystów, a nast¦pnie przewag¦. elitarysta który osi¡gn¡ª

swój maªy sukces, jest te» lustrem w którym egalitarysta mo»e si¦ przejrze¢ i zobaczy¢ wszystkie

swoje wady. zawi±¢, maªostkowo±¢, lenistwo �zyczne i intelektualne. taka reakcja, nawet ostrzejsza,

mo»e si¦ te» ukaza¢ u naturalnych elitarystów, którzy dali si¦ zªama¢ i dostosowali si¦ do egalitarnego

trybu »ycia. widz¡ wszystko kim mogliby by¢, ale tyle ju» zainwestowali w »ycie w egalitarnym trybie,

»e zmiana tego byªaby przyznaniem si¦, »e popeªnili bª¡d i ich caªy »yciowy wysiªek i potencjaª zostaª

zmarnotrawiony dla podtrzymania egalitarnego koryta.
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etos egalitarny ma jednak pewne przewagi nad etosem elitarnym. najwa»niejsza - jest wygodny.

nie musisz si¦ przejmowa¢ przyszªo±ci¡, planowa¢, ci¦»ko pracowa¢, stara¢ si¦, wysila¢, pilnowa¢,

grodzi¢, odstrasza¢, broni¢, zdobywa¢, pami¦ta¢. robisz tyle, »eby prze»y¢ a jak kto± przychodzi, to

dajesz mu ile mo»esz. i ty te» mo»esz zrobi¢ tak samo i zabra¢ temu, kto ma wi¦cej ni» potrzebne

do prze»ycia. nie jeste± te» niebezpieczny, nie jeste± cenny, nie masz nic warto±ciowego, przez co nie

jeste± celem dla innych. jest to styl »ycia beztroski, w którym swoj¡ przyszªo±¢ wkªadasz w r¦ce

szerokiego grona obcych osób, przez co nie musisz siebie samego obwinia¢ o wszelkie pora»ki, a du»a

liczba ró»nych ludzi oraz liczno±¢ egalitarystów tworzy mniejsz¡ lub wi¦ksz¡ iluzj¦ bezpiecze«stwa.

»ycie wewn¡trz egalitarnego spoªecze«stwa opiera si¦ na pilnowaniu aby produkowa¢ jak najmniej

a konsumowa¢ jak najwi¦cej, poniewa» produkcja odbywa si¦ kosztem osobistym a konsumpcja

kosztem wspólnym. jednostki istniej¡ w stanie ci¡gªego, mniejszego lub wi¦kszego, wewn¦trznego

drapie»nictwa. agresywni egalitary±ci specjalizuj¡ si¦ w wyszukiwaniu ludzi od siebie zaradniej-

szych, którzy nie potra�¡ ochroni¢ wystarczaj¡co dobrze swoich zasobów. wyja±nia to dlaczego w

egalitarnych spoªecze«stwach istnieje pobªa»anie dla przest¦pców - s¡ oni sprawnymi, agresywnymi

egalitarystami, którzy nie cofaj¡ si¦ przed zªamaniem zasad aby zdoby¢ zasoby dla siebie, ale swoimi

dziaªaniami nie przeciwstawiaj¡ si¦ etosowi i ich postawa nie grozi jego erozj¡, nie zagra»aj¡ istnieniu

permisywnego balansu spoªeczno±ci. szanuje si¦ ich za zabieranie innym, co jest elementem wspól-

nego spoªecznego poni»enia tych, którzy co± osiagn¦li. tolerancja takich zachowa« jest speªnianiem

egalitarnego obowi¡zku upadlania lepszych.

egalitarystom nieprzychylny jest etos poprawy wªasnego losu, ale w ka»dym czªowieku drzemie in-

stynkt poprawy swojej pozycji. ka»dy chce mie¢ wi¦cej, lepiej, ªatwiej. jak wi¦c pogodzi¢ polepszanie

wªasnej postawy z etosem który to ulepszanie szybko zauwa»y i za to uka»e? to proste - polepszanie

swojej pozycji polega na obni»aniu pozycji innych. je»eli moja sytuacja si¦ nie zmieni, ale innych

pogorszy, to ja b¦d¦ mie¢ lepiej. je»eli ja jestem na niskiej pozycji, to ±ci¡gaj¡c innych w dóª, b¦d¦

wy»ej. je»eli ja utrzymuje si¦ w tym samym miejscu, ale inni b¦d¡ mieli gorzej, to w efekcie moja

sytuacja b¦dzie lepsza. w przypadku tych wyra¹nie lepszych sprawa jest prosta, poniewa» wprost

odbiera si¦ im to co zdobyli. ale kiedy ró»nica pomi¦dzy przedstawicielami etosu egalitarnego nie

jest znaczna, nie mo»na tak post¡pi¢. wtedy metod¡ jest tworzenie sytuacji w których inny ega-

litarysta sam osªabi swoja pozycj¦. daje mu si¦ zªe rady. zach¦ca go do tego co b¦dzie dla niego

zªe w skutkach. obrzydza mu si¦ wykonywanie czynno±ci, które b¦d¡ w stanie polepszy¢ jego »ycie.

steruje si¦ jego percepcj¡ do tego, aby wykonywaª bª¦dy.

konsekwencj¡ takiego stylu jest to, »e ka»de miejsce gdzie dzieje si¦ »ycie spoªecze«stwa jest wielk¡

plansz¡ na której caªy czas szuka si¦ okazji do ataku. egalitarysta jest w stanie ci¡gªej gotowo-

±ci na to, aby zada¢ cios, poniewa» to nie on, ale potencjalna o�ara wybiera moment w którym

mo»na j¡ zaatakowa¢. egalitary±ci »yj¡ w ci¡gªym napi¦ciu, gotowi wykorzysta¢ ka»dy moment

sªabo±ci. egalitary±ci przyklaszcz¡ ka»dej zªej radzie, zªemu pomysªowi, zªej strategii, zªemu za-

chowaniu. usprawiedliwi¡ lenistwo, gªupot¦, brzydot¦, krótkowzroczno±¢. opluj¡ autorytet, rad¦,

praktyk¦, cierpliwo±¢, prac¦, sumienno±¢. b¦d¡ tworzy¢ o�ary, kaleki, ªamagi, ciamajdy, niedojdów.

b¦d¡ sabotowa¢ popraw¦ swojego losu, rozwój osobisty, ulepszenie stylu »ycia. b¦d¡ wewn¦trznymi

drapie»nikami.

etos elitarny etos egalitarny

wolno±¢ równo±¢

ryzyko i zysk bezpiecze«stwo i pewno±¢

chwali si¦ osobiste osi¡gni¦cia karze si¦ osobiste osi¡gni¦cia

dobrze sobie radzi w nieznanym ±rodowisku dobrze sobie radzi w znanym ±rodowisku

jako±¢, nie ilo±¢ ilo±¢, nie jako±¢

zaprasza do siebie najlepszych zaprasza wszystkich

wªasno±¢ prywatna wªasno±¢ wspólna

dostarczanie zasobów z zewn¡trz dzielenie zasobów wewn¡trz

nierówne dzielenie bogactwa równe dzielenie biedy

du»e nierówno±ci, wszyscy maj¡ lepiej maªe nierówno±ci, wszyscy maj¡ gorzej

przejmuj¦ inicjatyw¦ czeka na zgod¦ innych
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