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Tolerancja jest stereotypem. Tolerancja nie toleruje nietolerancji. Ideologia poprawności politycznej.
Rozpad nadrzędnych związków społecznych. Anarchia.

Z

agadnienie tolerancji podjąć można na polu relacji społecznych jak i semantyki.
Jest to bardzo często temat emocjonujący jak i kluczowy w zrozumieniu
współczesnej Europy i jej mieszkańców. Bardzo dużo ostatnio mówi się o
tolerancji i potrzebie jej stanowienia jak i walki z nietolerancją. Powstało wiele
organizacji mających na celu walkę z nietolerancją, dyskryminacją, nie równością, itp.

Znaczenie słowa tolerancja jest zmienne i różnie postrzegane. Największe
jednak kontrowersje i różnice przynosi "nietolerancja". Oba te pojęcia są
stereotypami. Stereotyp jest to informacja która zawiera dominujące elementy
decyzyjne nad elementami poznawczymi. Co powoduje że w masowych procesie
społecznym wymiany informacji wypierają one pojęcia mające dość ścisły charakter
poznawczy. (często dzieje się tak pod wpływem emocji)

Tolerancja rozpowszechnia się głównie dzięki ideologiom. Ideologia w tych
rozważaniach ma znaczenie ogólne i oznacza systemy norm społecznych
wytyczających zasadnicze cele działań społeczeństwa jako systemu autonomicznego.
Systemem autonomicznym nazywamy (zgodnie z definicją Mariana Mazura) system,
który ma zdolność do sterowania się i może przeciwdziałać utracie tej zdolności, albo
inaczej mówiąc jest swoim własnym organizatorem i może się sterować zgodnie z
własnym interesem (w określonych granicach).1

Podstawową ideologią mającą na sztandarze tolerancje to liberalizm.
Liberalizm stawia sobie za cel wolność jednostki spod zależności kolektywu. Wolność
ta w głównym odniesieniu odnosiła się do obyczajów, toteż również wiele nurtów
socjalistycznych miało liberalny charakter obyczajowy.
1

J. Kossecki, Naukowe podstawy nacjokratyzmu;

M.Mazur, Cybernetyka i charakter
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Podstawowym założeniem myśli liberalnej jest twierdzenie że wszyscy ludzie są
równi, toteż mają taki sam rozum. W wyniku tego następują dwie możliwe reakcje
przy niezrozumieniu się (ideologicznym) dwóch stron ze strony liberalnej:
1. Zarzucenie nietolerancji lub braku człowieczeństwa (w sensie przynależności
do zbioru ludzkiego). Nietolerancja w tym wymiarze ma polegać na
nieprzyjmowaniu lub nierespektowaniu bytności własnego poglądy w postawie
innych. W tej postawie wymusza się postawy tolerancyjnej. Natomiast
stwierdzenie braku człowieczeństwa pochodzi od zagadnienia równości mianowicie wszyscy ludzie są równi, mają więc ten sam rozum - toteż jeśli ktoś
inny nie myśli jak Ty, to znaczy że nie jest człowiekiem, bo przecież wszyscy
ludzie myślą tak samo. Ten sposób retoryki widać w mowie Lenina czy
Robespierre'a. Ten drugi był znanym przeciwnikiem kary śmierci a mimo to
potrafił podpisywać kilkaset wyroków dziennie - uzasadniał to tym, że wyroki
wydaje nie na ludziach a przeciwnikach rewolucji, którzy w istocie nie są
ludźmi bo się jej sprzeciwiają.
2. Przyjęcie odmienności lub zrównanie wartościowania różnych postaw jako
zagadnienia indywidualnego. Przyjęcie odmienności jak i zrównanie wartości
postaw oraz ocen ma służyć uszanowaniu innych poglądów jak i wolności
obyczajowej. (zarówno w zagadnieniu prawnym jak i etycznym) 2

W środowiskach skrajnie liberalnych mówi się o ludziach wyznających inne
poglądy (a nie rozumiejących liberalizmu) jako o podludziach. (często zdarza się to w
środowisku antynatalistycznym i anarchokapitalistycznym) Jednak częściej jest mowa
o mowie nienawiści (nietolerancji) w stosunku do liberałów, a zarazem potrzebie
stanowienia i wymuszania (na otoczeniu) tolerancji. Warto przy tym zauważyć że dąży
sie w ten sposób do zmniejszenia różnic potencjałów w rozeznaniu różnych norm i
zależności.
W imię walki o tolerancje walczy się z nietolerancją (jakąś różnicą w
postrzeganiu postaw) w celu zachowania stanu wszech obecnej tolerancji, która jest
rzekomym nośnikiem wolności zindywidualizowanej. Toteż tolerancja nie toleruje
tolerancji. A więc jest własnym zaprzeczeniem (bo nie toleruje pewnej odmienności
jaką jest postawa nietolerancyjna a więc może nie tolerować sytuacyjnie postawy po
prostu różnej od własnej) i zależnie od sytuacji tak właśnie można ją postrzegać.
Powodować to może pewien dysonans poznawczy.

2

Adam Wielomski, Autonomia jednostki w myśli konserwatywnej, www.youtube.com/watch?v=dFWkonERqBQ
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Mówiąc o normach społecznych musimy zrozumieć jakie istnieją podstawowe
związki nadrzędne. Jednak przed tym należałoby wspomnieć o dwóch prawach nimi
rządzącymi.
Pierwsze z nich to prawo wzrastającej, wynikający z procesu przystosowania
„psychiki ludzkiej do warunków bytu społecznego, wielkości naczelnych związków
społecznych - od rodziny aż po naród i ewentualne związki ponadnarodowe.
[..] Drugie prawo stwierdza, że wspomniany proces przystosowania psychiki
ludzkiej ma charakter socjocentryczny, tzn. odbywa się w interesie grupy
społecznej. ” 3
Oba prawa działają antagonistycznie względem siebie, wskutek działania
pierwszego powstają związki społeczne, które stając się zbyt wielkie, przez działanie
drugiego rozpadają się.
Istnieją normy prawne i etyczne - prawne mają charakter roszczeniowy,
natomiast etyczne bezroszczeniowy. W ujęciu ustroju życia zbiorowego i jego norm
(cywilizacji) prawo dzieli się na prawo stanowione (heteronomiczne) i prawo
naturalne (autonomiczne). Podobnie istnieje etyka autorytatywna (heteronomiczna) i
autonomiczna.
W rozważaniu nad tolerancją widzimy przebiegi informacyjne, które usiłują
zmniejszyć różnice potencjałów między ludźmi wyrównując je tym samym. (aby nie
dochodziło do żadnych reakcji na działania odmienne lub jakoś nacechowane) Usiłuje
się ograniczyć człowieka do wyizolowanego postrzegania i decydowania
(pozbawionego możliwości decydowania o swoich reakcjach w tym stawiania ocen i
podejmowania związku z nimi decyzji). Może to spowodować realną izolacje na
bodźce - co często potocznie nazywa się znieczulicą społeczną.

G - przewodność

3

Wykres przedstawia przewodność
rejestracyjną. W momencie
oddziałanie bodźca ustaje, by
uzyskać jakąś reakcje potencjał
rejestracyjny
bodźca
musi
przekroczyć dany poziom z
wykresu. Jak widać po okresie
oddziaływania
bodźcami
następuje tymczasowa izolacja
przewodności. Efekt ten widać
dobrze w marketingu, kiedy to
nadużywane
formy reklamy
powodują
z
czasem
jej
nieskuteczność.

Józef Kossecki, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, s.26-29
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J.Kossecki, Metacybernetka, s.208-309

Tolerancja jest zbiorem kilku norm o które wpływają wpierw na ludzi o
motywacjach ideologicznych (i jest przez nich propagowana dalej). W następnej
kolejności przez nich samych jest to promowane jako wartość etyczna toteż trafia do
ludzi o motywacjach etycznych (poprzez autorytety, instytucje wychowawcze).
Naciski ideologów mają swój odcisk również na kręgach prawnych gdzie za
podstawową wartość stanowienia prawa stawia się tolerancje (nie mylić z równością
wobec prawa/personalizmem). Tolerancja ma bez pomocy prawa niewielki wpływ na
ludzi o motywacjach ekonomicznych. (tylko represje finansowe dla osób
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nietolerancyjnych z poziomu wykonawczego prawa odnoszą tutaj skutek). Na ludzi o
motywacjach witalnych tolerancja działa w różnoraki sposób. Jeden z nich to taki że
ten który ustala co jest tolerancyjne a co nie (daje informacje sterownicze na ten
temat) może w ten sposób zdobyć władzę - znane jest to z podwórka politycznego na
którym głosiciele i bojownicy o tolerancję zdobywają poparcie mas dla których
tolerancja jest wartością jak i uzyskują też wsparcie (również finansowe) instytucji na
rzecz tolerancji, równouprawnienia, itd. W granicach motywacji witalnych jeszcze
dochodzi pokusa prawnej i ekonomicznej ochrony i przewagi potencjalnych osób pod
wpływem tzw. tolerancji. Ponad to osoby będące przykładem tolerancji i będące pod
ostrzałem nietolerancji mogą być skutecznie wspierani i awansowani na wyższe
szczeble kariery. Z upływem czasu tolerancja powoduje jednak wyparcie etyki. A przy
wzroście prawa może zaistnieć problem z „poczuciem prawa” toteż może być
nieskuteczne. Jak widać najważniejsi w procesie szerzenia tolerancji są ludzie o
motywacjach ideologicznych jak i instytucje które zajmują się programowaniem
ideologicznym.
Najważniejszą gałęzią organizacji zajmujących się programowaniem
ideologicznym (głównie elit) w granicach liberalizmu lub tolerancji jest masoneria
regularna. Podstawową zasadą działania masonerii jest to że nie ma stałych norm,
postaw, dogmatów, aksjomatów, obiektywnej prawdy. Przy czym podważenie
wszystkiego jest możliwe. Metodą na rozpoznanie wpływów masonerii (lub jej
ideologii) w strukturach różnych większych organizacji jest rozmywanie wartości,
norm i nadmiernie prowadzony „dialog”. Innymi słowy tolerancja jest kodem ideologii
liberalno-wolnomularskiej. Skutkiem tych działań w krótkim czasie jest możliwość
realizacji wszelkiego rodzaju motywacji, zwłaszcza witalnych i ideologicznych.
Tolerancje należy rozpatrywać jako zjawisko, gdyż semantycznie ma
wewnętrzny błąd logiczny i nie jest najlepszym określeniem dla poszanowania,
podatności, akceptowania, przecierpienia, itd. - te pojęcia powinny być używane
osobno.

Zmniejszanie różnic potencjałów w relacjach społecznych skutkuje zmniejszeniem zdolności organizacji
społeczeństwa. (następuje entropia systemu społecznego) Przekroczenie pewnego poziomu entropii
może skutkować przerwaniem jakiegoś procesu. Analogiczne zjawisko dzieje się w systemie
autonomicznym jakim jest naród.

Szerzona tolerancja może skutecznie zmniejszać różnice potencjałów w relacjach społecznych.
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Cybernetyka również używa słowa „tolerancja” w zwrocie pole tolerancji i jest to
przedział w którym mieści się zakres własności danego obiektu, systemu, itd. Takie
pole tolerancji występuje na przykład w teorii tolerancji i podatności Mazura.
Występują też inne pojęcia związane z tolerancją np. zakres tolerancji - jednak mają
one wszystkie podobny charakter. Przerwanie procesu w języku potocznym można
nazwać śmiercią.
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