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ARTUR ANDRZEJUK

Wprowadzenie
Kiedy ponad dwa i pół tysiąca lat temu mędrcy greccy „zakładali”
filozofię, określili ją od razu jako bezinteresowne umiłowanie mądrości,
wolne od jakichkolwiek pragmatycznych nastawień. Ta, jak mało która
filozoficzna definicja, funkcjonowała w swym pierwotnym znaczeniu
przez całe długie dzieje tej nauki. Jej zachowywanie jest także i dzisiaj
conditio sine qua non pozostawania filozofii w zespole nauk. Przedmiotem tak rozumianej filozofii jest bezwzględne poszukiwanie prawdy.
Prawdę tę możemy osiągnąć – przekonuje Arystoteles w swoim
„Propreptikos”1, a żyjący wiele lat później Guibert z Tournai pisze, że
„prawda stoi otworem dla wszystkich, jej miejsce przez nikogo nie zostało
jeszcze zajęte”2.
Człowiekowi poszukującemu prawdy Stagiryta obiecuje uzyskanie
mądrości – stanie się jej miłośnikiem, właśnie filozofem3. Filozof jednak
jako człowiek nie może nie dzielić się prawdą i mądrością z innymi ludźmi. W nauczaniu bowiem Tomasz z Akwinu upatruje najgodniejszego
ludzkiego działania. Jest nim dzielenie się z innymi owocami kontemplacji i mądrości. Nie stanowi to w żadnym wypadku sprzeniewierzenia

1Arystoteles, Zachęta do filozofii, przekł. K. Lesiak, Warszawa 1988, s. 14.
2Cytuję za M. D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. H. Rosnerowa,
Warszawa 1974, s. 78.
3 Arystoteles, op. cit.
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się apragmatycznemu powołaniu filozofii. Już dawno bowiem ludzie
zauważyli, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
Mimo to filozofowie niezmiernie rzadko pytani są o jakiekolwiek
opinie. Dlatego tym bardziej godzi dopatrywać się swoistego znaku czasu
w zainteresowaniach przedstawicieli różnych profesji i stanów, etyką
dotyczącą ich życia i zawodów. W ostatnich latach obserwujemy spontaniczne poszukiwanie etyk poszczególnych zawodów. Przykłady tego
zjawiska mogą stanowi rozmaite kodeksy etyczne, opracowywanie,
uchwalane lub proponowane w różnych środowiskach i grupach zawodowych. Często też właśnie filozofowie, nawet nie zajmujący się wprost filozoficzną nauką o moralności, są zapraszani do konsultacji, rozmów, a także wprost nauczania etyki w szkołach i na wydziałach niefilozoficznych.
W tej grupie znaleźli się także historycy filozofii z ATK. Poszczególni
pracownicy trzech Katedr tej specjalizacji formułowali i wykładali etykę
zawodową lekarza, przedsiębiorcy, inżyniera, oficera, nauczyciela,
dziennikarza. Zaowocowało to z jednej strony pogłębieniem wiedzy z wymienionych dziedzin, z drugiej zaś strony umożliwiło nawiązanie
kontaktów naukowych z przedstawicielami innych szkół, dyscyplin i nauk.
W tych dwu faktach tkwi geneza sympozjum poświęconego etyce
zawodowej. Jego zorganizowanie przypadło w zaszczycie Katedrze
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Zaszczyt ten spotęgowało przyjęcie zaproszenia i przybycie do ATK naszych znakomitych
gości – wybitnych i znanych w Polsce specjalistów w uprawianych przez
siebie dziedzinach. Niżej podpisany organizator Sympozjum chciałby
podkreślić (i zarazem podziękować), iż nikt z zaproszonych nie odmówił
zabrania głosu. Przypisać to należy doniosłości podjętej problematyki
i powszechnie odczuwalnej potrzebie wspólnej nad nią refleksji. Nasza
Katedra winszuje sobie trafności wyboru problematyki, potwierdzoną
dodatkowo dofinansowaniem Sympozjum przez Komitet Badań Naukowych. Dzięki tej dotacji możliwe było także przygotowanie niniejszej
publikacji.
Etyka proponowana na Sympozjum traktowana jest jako dyscyplina
filozoficzna jest to więc zasadniczo etyka normatywna. Jest to ważny
akcent w czasach, gdy etyką próbowano czynić nauki o moralności
uprawiane w ramach innych nauk: socjologii, psychologii, czy prawa.
Sympozjum ukazuje, że tylko etyka uprawiana w ramach refleksji
filozoficznej jest w stanie odpowiedzieć na odwieczne ludzkie pytanie:
jak żyć. W tym wypadku jak żyć i pracować będąc lekarzem, nauczycielem, przedsiębiorcą, inżynierem, oficerem, księdzem, dziennikarzem,
profilaktykiem uzależnień, pracownikiem naukowym.

ARTUR ANDRZEJUK
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Innym, miłym dla organizatorów, akcentem jest odniesienie się niemal wszystkich występujących, do klasycznej etyki chronienia osób, której
współczesna wersja została zaproponowana przez prof. Mieczysława
Gogacza, kierującego do 1997 r. pracami naszej Katedry i całej Specjalizacji Historii Filozofii.
Te dwa, wspólne dla wystąpień uczestników Sympozjum, akcenty,
mianowicie usytuowanie etyki zawodowej w filozofii oraz odniesienie się
w jej ramach do etyki chronienia osób, ośmieliły redaktora niniejszej publikacji do nadania jej swoiście jednolitego charakteru, przypominającego
bardziej pracę zbiorową, niż zespół mniej lub bardziej luźnych materiałów pokonferencyjnych. Uzyskano bowiem w miarę spójny zarys etyki
zawodowej jako takiej oraz – w jej ramach – etyk poszczególnych
zawodów.
Czytelnikowi książki powierzamy efekt naszej wspólnej pracy ufając,
że znajdzie w niej wiele interesujących i pouczających poglądów,
udzielających odpowiedzi na nurtujące Go pytania. Natknie się też może
na tezy kontrowersyjne i przez to pobudzające do własnej refleksji i poszukiwań. W jednym i drugim wypadku stanowić to będzie najwłaściwszą
nagrodę dla Autorów za podjęty przez nich trud przygotwania wystąpień
i tekstów.
Artur Andrzejuk

MIECZYSŁAW GOGACZ

Czym jest etyka zawodowa
Etyka zawodowa jest nauką filozoficzną o usprawnieniach moralnych
człowieka, potrzebnych do wykonania ulubionej pracy. Zawód bowiem
jest wykonywaniem tej pracy, którą najbardziej się lubi i najlepiej się
umie. Trzeba właśnie lubić swój zawód, to znaczy chętnie wykonywać to,
co się najlepiej umie.
Kształcenie usprawnień zależy od koncepcji pracy i od związanych
z tymi koncepcjami teorii usprawnień. Mówiąc inaczej, etyka zawodowa
jest teorią odpowiedzialnej, a więc moralnie dobrze realizowanej pracy,
to znaczy wykonywanej dzięki sprawnościom, warunkującym efektywną
pracę. Sam zespół tych sprawności kształtuje się proporcjonalnie do tego,
jak pojmuje się pracę.
Rozważmy kolejno: 1) koncepcję pracy, 2) koncepcję sprawności
moralnych, 3) problem odpowiedzialności za pracę. Suma tych odpowiedzi wskaże na 4) koncepcję etyki zawodowej i w związku z tym na fakt
wykonywania zawodu w warunkach sprawności moralnych.

1) Koncepcja pracy
a) Wciąż jeszcze aktualna w Polsce marksistowska koncepcja pracy
Według Karola Marksa praca jest istotną w człowieku potrzebą samorealizacji życia, uzewnętrznienia się człowieka przez twórczość w dziedzinie
wytwarzania narzędzi pracy, przekształcenia przyrody, w dziedzinie
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kontaktów i więzi z innymi ludźmi. Praca przekreśla egoizm i pozwala na
nawiązanie kontaktów z ludźmi. Czyni jednostkę osobą ludzką. Ograniczenie możliwości pracy jest naruszeniem samoafirmacji. Jest więc
czynnikiem depersonalizacji. Praca po prostu uczłowiecza, czyli personifikuje.
b) Również szeroko znana strukturalistyczna koncepcja pracy w wersji
M. Foucaulta
Według M. Foucaulta nasze sposoby myślenia nadają sens niezorganizowanym faktom historii. Ten sens w XIX wieku nadawała wartość
faktom, rzeczom i ludziom właśnie praca. To ona jest zasadą artykułowania się człowieka i struktur społecznych, wyrażających się w danym
światopoglądzie.
c) Katolicka koncepcja pracy w wersji M.D. Chenu
Według Chenu nie wystarczy uwyraźnić i podnieść rangę pracy. Należy
traktować ją jako nową dziedzinę o własnych funkcjach, celu i strukturze.
Praca jest siłą, która wyzwala człowieka i wprowadza go we wspólnotę, co
potęguje wartość osoby ludzkiej. Praca jest więc zasadą tej wspólnoty,
wyzwalającej poczucie solidarności.
Zauważmy, że czymś wspólnym dla tych trzech koncepcji jest
aksjologiczne rozwiązywanie problemu pracy. Praca jako samodzielna
wartość przeobraża człowieka i wspólnotę. Jest ona wprost odrębnym
bytem, stanowiącym przyczynę procesu samotworzenia się osoby ludzkiej
według Marksa, wyodrębniania się lub artykułowania człowieka według
Foucaulta, przyczyną doskonalenia się osoby według Chenu.
d) Metafizyczna koncepcja pracy według J. Wójcika
W swej rozprawie doktorskiej pt. „Rola pracy w kształtowaniu rodziny
jako wspólnoty osób w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu” J. Wójcik
określa pracę jako relację, która chroni i utrwala relacje osobowe, a głównie rodzinę jako zespół osób powiązanych osobową relacją miłości, wiary
i nadziei. Praca więc nie jest działaniem, postulatem, możliwością,
powinnością, wytworem. Jej kresem nie jest więc rzecz, utworzona z żywiołów. Jej kresem są relacje, wspomagające chronienie osób. A podmiotem pracy jest subsystencja jako realna i rozumna istota człowieka.
Dodajmy, że określenie pracy zależy od koncepcji osoby ludzkiej.
Tych koncepcji osoby jest wiele. Odpowiednio do tego jest wiele
koncepcji pracy.

MIECZYSŁAW GOGACZ
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Metafizyczna koncepcja pracy opiera się na rozumieniu osoby jako
realnie istniejącym bycie jednostkowym, którego istnienie wyzwala w istocie rozumność, a w całym tym bycie powiązania przez miłość. Człowiek
jako osoba jest więc jednostkowym bytem rozumnym, który zarazem
kocha. Forma, wyznaczająca istotę człowieka, jest zarazem podstawą
wszystkich jego działań. Bezpośrednim źródłem działań jest intelekt
i wolna wola. Cechą charakterystyczną rozumnych i wolnych działań
ludzkich jest moment twórczości. Można więc rozumieć przez pracę
ludzką twórczy charakter działań człowieka. Wynikiem tej twórczości jest
doskonaląca się osobowość człowieka, jako skutek wewnętrzny jego
pracy, oraz kultura jako skutek zewnętrzny.

2) Koncepcja sprawności moralnych
Sprawności moralne są to nabyte przez pracę, jako zespół czynności
doskonalących wolę, takie jej umiejętności jak roztropność, męstwo np.
w postaci wytrwałości, umiarkowanie w postaci złotego środka, jako więc
umiaru oraz sprawiedliwość, która wyznacza rozsądne planowanie. Bez
tych usprawnień człowiek nie jest moralnie dobry i nie ma warunków
dobrego wykonania dzieła.
Należy dopowiedzieć, że wszystkie działania ludzkie, kierowane
intelektem i wolnością woli mają początek w cnocie roztropności i cnocie
sztuki. Są to sprawności, które wyznaczają wytwarzanie i postępowanie.
Nazywamy więc cnotę roztropności właściwym powodem postępowania
(recta ratio agibilium), a cnotę sztuki właściwym powodem wytwarzania
(recta ratio factibilium). Cnota sztuki kieruje do dobra dzieła (bonum
operis) i do dobra działającego (bonum operantis). O dobru dzieła
decyduje zawód jako wykonanie z kontemplacją tego, co się chętnie
wykonuje i najlepiej umie. O dobru działającego decydują skutki pracy
zawodowej jako chronienia relacji osobowych i osób.

3) Problem odpowiedzialności za pracę
Elementami odpowiedzialności są sprawności moralme. Nie można bowiem oderwać odpowiedzialności od sprawiedliwości jako umiejętności
sensownego obliczenia sił, celów czyli planu i możliwości wykonania
dzieła. Odpowiedzialność bowiem jest wzięciem na siebie skutków tego,
co czynimy. Tymi skutkami są zarówno wykonane dzieła zewnętrzne
(kultura), jak i wewnętrzne dzieła (udoskonalenie).
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4) Koncepcja etyki zawodowej jako teorii etycznego
wykonywania pracy zawodowej
Etyka zawodowa jako koncepcja jawi się jako odpowiedzialność za wynik
pracy podjętej w warunkach dobrego przygotowania, czyli posiadania
sprawności zarówno moralnych, jak i intelektualnych, a więc w warunkach proporcjonalnej doskonałości człowieka.
Etyka zawodowa jako propozycja to dążenie do usprawnień,
uzyskanych przez osobę ludzką. Właśnie te usprawnienia warunkują
efektywność naszej pracy, realizowanej na miarę umiejętności, czyli w ramach wykonywanego zawodu.
Wymieńmy wszystkie sprawności intelektu i woli. Sprawności intelektu teoretycznego: ujęcie zasad poznania; wiedza, mądrość. Sprawności
intelektu praktycznego: ujęcie zasad postępowania; roztropność, sztuka.
Sprawności woli: roztropność, męstwo, umiarkowanie, sprawiedliwość.
Każdy sam wybiera i realizuje etykę zawodową.
Dopowiedzmy, że należy przestrzegać przykazań jako uwzględniania
prawa naturalnego (którego nie należy mieszać z prawem natury). Należy
podejmować uczynki miłosierne, które będą tematem sądu ostatecznego:
byłem głodny, nagi, spragniony, uwięziony, w podróży, bez wiedzy i mądrości.
Mieczysław Gogacz

JULIUSZ A. PIEŃKOWSKI

Filozoficzne podstawy
i źródła
„Kodeksu etyki lekarskiej”
Obowiązujący obecnie w naszym kraju „Kodeks Etyki Lekarskiej” to
jeden z najważniejszych dokumentów deontologicznych, jakie powstały
w Polsce po przełomie społeczno-ekonomicznym i polityczno-ustrojowym roku 1989. Przygotowanie tego dokumentu zlecił I Krajowy Zjazd
Lekarzy, który w tymże roku odbył się w Warszawie; w rok później Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej powołała Zespół Redakcyjny, który ostateczną wersję Kodeksu przedstawił NRL 5 października
1991 r. 14 grudnia 1991 r. – podczas obrad II Krajowego Zjazdu Lekarzy
w Bielsku-Białej „Kodeks Etyki Lekarskiej” (KEL), po burzliwej i momentami bardzo ostrej dyskusji został uchwalony: 449 lekarzy głosowało
za, 75 przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu1. Pełny tekst Kodeksu opublikowała „Gazeta Lekarska” nr 1/14 ze stycznia 1992 r.
Opublikowanie tekstu KEL spowodowało szeroką dyskusję nie tylko
w środowisku polskich lekarzy czy też całej służby zdrowia w naszym
kraju, lecz także spotkało się z masowym odzewem wielu środowisk

1 Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity), wyd. KAMA Naczelnej Izby Lekarskiej NRL,
Warszawa 1992, s. 1-3.
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społecznych – przede wszystkim inteligenckich: prawniczych, politycznych, nauczycielskich, duchownych, dziennikarskich itp. W szczególności
wiele kontrowersji budziły te zapisy Kodeksu, które stały w sprzeczności
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a także niektórymi postanowieniami kodeksu europejskiego, Deklaracji Helsińskiej
oraz innych dokumentów międzynarodowych w zakresie praw człowieka2.
Jak pisze w „Wprowadzeniu” do KEL jeden z jego współautorów,
Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL prof. med. Zbigniew
Chłap, „(...) nadesłano do NRL wiele krytycznych, cennych uwag, jak
również, niestety, pozamerytorycznych, wywołując spektakularną, bardzo zemocjonowaną publicystykę, głównie w prasie pozalekarskiej.
Z przykrością można było stwierdzić, iż polegała ona często na rozsiewaniu fałszywych, tendencyjnych informacji lub na celowym nie
podawaniu rzeczowych informacji.
(...) Punktem wyjścia dla opracowania naszego stanowiska (...) było
przyjęcie fundamentalnych zasad etyki i deontologi lekarskiej, które
dotyczą: obowiązku lekarza ochrony każdego życia od jego poczęcia do
śmierci i pochodnych jego stanowiska, tj. obejmujących obowiązek ochrony życia nienarodzonego i przeciwstawienie się wszelkim formom
eutanazji ”3.
W konsekwencji znalazły się więc w Kodeksie zapisy niezgodne z niektórymi przepisami prawa stanowionego, które to przepisy były często
formułowane – na co prof. Z. Chłap zwraca mocno uwagę – jeszcze w okresie stalinowskim w Polsce, bądź też w latach stanu wojennego – a więc
w epoce władzy totalitarnej w naszym kraju. Dotyczy to jego zdaniem, jak
również zdaniem wielu lekarzy – np. Ustawy z 27 kwietnia 1956 r.
o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży „ze wskazań społecznych”, bądź też tzw. wskazań eugenicznych aborcji, jak też np. kwestii obecności lekarza przy wykonywaniu kary śmierci4.
Zapisy KEL w jego formie uchwalonej przez Zjazd bielsko-bialski
zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego – oczywiście w pun-

2 Tamże, s. 4-5.
3 Tamże.
4 Tamże. Szerzej na ten temat w pracy: Medicina exspectata..., wyd. ARCANA,
Kraków 1995, s. 12-25, 27-40 i n.; S. Olejnik, Etyka lekarska, wyd. UNIA,
Katowice 1994, s. 100-112.
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ktach niezgodnych z ówczesnymi przepisami prawa – przez ówczesnego
Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ewę Łętowską. Na mocy decyzji
TK nakazano zmianę kontrowersyjnych zapisów Kodeksu.
Oddajmy w tym miejscu raz jeszcze głos prof. Z. Chłapowi, który we
wspomnianym już „Wprowadzeniu” do KEL pisał m. in.:
„(...) Kodeks był pisany i konsultowany głównie przez lekarzy, którzy
byli świadomi niepełnej zgodności niektórych artykułów Kodeksu z aktualnym prawem państwowym oraz trudności, które mogą wyniknąć przy
próbach poszukiwania wyjścia z tej przejściowej, miejmy nadzieję,
sytuacji.
(...) chcielibyśmy jednak w sposób zdecydowany zwrócić uwagę na
konieczność pilnej weryfikacji tych praw, które stoją w sprzeczności z etyką i deontologią lekarską, jaką setki lat temu przyjęło nasze środowisko
... Kodeks zawierający tak ważne zasady etyki i deontologii powinien być
stale udoskonalany, przyczyniać się do wprowadzania obiektywnego
porządku moralnego, respektowania prawa naturalnego, godności człowieka tak, aby zbędne było poszukiwanie „prawa, które chroniłoby człowieka przed aktualnym prawem”5.
Ostatecznie jednak, jak wiemy, poprawki do KEL postulowane przez
TK zostały przyjęte przez III Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie,
12-14 grudnia 1993 r.6 W tekście kodeksu dokonano zmian w odniesieniu do następujących, zasadniczych kwestii:
– w części poświęconej tajemnicy lekarskiej stary art. 26.: „Lekarz nie
powinien ujawniać tajemnicy lekarskiej wbrew swemu sumieniu” został
zmieniony i zastąpiony nowym sformułowaniem w art. 25.: „Zwolnienie
z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić (...) jeśli zobowiązują do
tego przepisy prawa7;
– w części poświęconej prokreacji stary zapis art. 38.: „Stwierdzenie
istnienia zaburzeń rozwojowych lub choroby dziecięcej płodu nie uprawnia do przerwania ciąży” oraz wcześniejszego art. 37.: „Działania lekarskie, które niosą ze sobą ryzyko bądź wiążą się z ryzykiem utraty życia
płodu są dopuszczalne tylko dla ratowania życia i zdrowia matki oraz

5 KEL, dz. cyt., s. 5-6.
6 Kodeks Etyki Lekarskiej. Tekst jednolity ze zmianami, uchwalonymi przez III Krajowy
Zjazd Lekarzy, Warszawa 12-14 grudnia 1993 r., wyd. Oficyna Wydawnicza NRL,
Warszawa, listopad 1994 r.
7 Tamże, s. 10.
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w przypadkach gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa” został zniesiony.
W nowej wersji KEL zastąpiono go art. 38. w nowym brzmieniu:
„1. Lekarz powinien z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić
się do procesu przekazywania życia ludzkiego (...) 3. Lekarz ma obowiązek zapoznać pacjentów należących do grupy zwiększonego ryzyka
z możliwościami diagnostycznymi i terapeutycznymi współczesnej genetyki lekarskiej, w tym diagnostyki przedurodzeniowej. Przekazując
powyższe informacje lekarz ma obowiązek poinformować zainteresowanych o ryzyku związanym z przeprowadzeniem badań przedurodzeniowych”8;
– w omawianym dziele zniesiono też stary zapis art. 39.: „Lekarz nie
ma obowiązku wykonywania zabiegów sztucznego zapłodnienia”. Nowy
zapis tego artykułu brzmi następująco: „Podejmując działania lekarskie
u kobiet w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej
dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia
i życia dziecka również przed jego urodzeniem”9.
Generalnie należy stwierdzić, iż wprowadzone do Kodeksu zmiany –
z punktu widzenia zasad, wartości i norm etyki katolickiej – stanowią
krok wstecz, swoiste cofnięcie się w porównaniu z pierwotnymi zapisami
tego dokumentu z 1991 r., szczególnie w zakresie problematyki etycznej
prokreacji. W tym przypadku zwyciężyły chyba racje – ale i naciski
również! – zwolenników etyki relatywistycznej, sytuacyjnej. Jak bowiem
podkreśla prof. Stanisław Olejnik (ATK), „(...) Kościół, głosząc etykę
godności i nienaruszalności życia ludzkiego, nigdy nie aprobował niszczenia tego życia w zarodku. Również obecnie występuje konsekwentnie
i zdecydowanie przeciwko przerywaniu ciąży i odbieraniu na tej drodze
życia dzieciom poczętym, nawet w stadium embrionalnym.
Nie godzi się, jak głosi, niszczyć embrionów nawet w jakikolwiek
sposób upośledzonych, a w szczególności upośledzonych dziedzicznie.
Każdy bowiem embrion, niezależnie od upośledzenia, jest istotą ludzką;
jest więc obdarzony pierwiastkiem duchowym i niezniszczalnym – duszą
nieśmiertelną. Jest obdarzony godnością osobową i nienaruszalnym
prawem do życia”10.

8 Tamże, s. 13-14.
9 Tamże.
10 S. Olejnik, dz. cyt., s. 111.
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W innym zaś miejscu dodaje: „(...) Do rozpatrzenia i wnikliwego
osądu nasuwa się jeszcze sytuacja kobiety w przypadkach, gdy ciąża jest
wynikiem gwałtu. Ma ona prawo czuć się pokrzywdzona i domagać się
ukarania tego, kto jej tę krzywdę wyrządził. Można też zrozumieć jej
uczucie niechęci, nawet odrazy, do poczętego dziecka. Nie ma ona jednak
prawa w sensie moralnym – niezależnie do tego, czy zezwala jej na to
prawo państwowe – wydać wyroku śmierci na to, zupełnie niewinne
dziecko. Także i lekarz, do którego się ta kobieta zwraca – nawet gdyby
czuł najgłębsze zrozumienie dla niej – nie ma moralnego prawa do podjęcia jakichkolwiek działania niosącego uśmiercenie poczętego dziecka.
Istnieje przecież zawsze dla takiej matki możliwość oddania tego dziecka
małżonkom niepłodnym, gotowym je adoptować...”11.
Mówiąc o filozoficznych podstawach i źródłach KEL – pomimo
wskazanych tu wcześniej mankamentów i słabości tego dokumentu, które
wszak można będzie usunąć czy zmienić w przyszłości (a takie są przynajmniej intencje i dążenia nie tylko NRL, ale także zdecydowanej
większości środowiska lekarskiego – należy jednak podkreślić jego ideowe i etyczne związki nie tylko z uniwersalną tradycją deontologii czasów
Imhotepa czy też Przysięgi Hipokratesa, lecz również historią polskiej,
deontologicznej myśli lekarskiej. Uwzględniając współczesne konotacje
kodeks ten stanowi niewątpliwie logiczną kontynuację XIX-wiecznej
„Obietnicy Fakultetowej”, drukowanej na odwrotnej stronie dyplomów
wydawanych w Akademii Medykochirurgicznej i w Szkole Głównej
Warszawskiej, jak również „Uchwały Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich
w przedmiocie obowiązków lekarzy względem swych kolegów i zawodu
lekarskiego w ogóle” z 1876 roku12.
Wydaje się także, iż pomimo wskazanych wcześniej braków i niedoróbek tego kodeksu możemy śmiało wskazać te jego źródła i inspiracje,
które w sposób bezpośredni bądź też pośredni odwołują się do dorobku
katolickiego personalizmu oraz „etyki chronienia osób” prof. Mieczysława Gogacza (ATK). Świadczą o tym chociażby następujące zapisy
omawianego dokumentu:
„(...) Art. 2.1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia
ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi
11 Tamże, s. 101-102. Zob. też: K. Osińska (red.), Refleksje nad etyką lekarską,
wyd. WAW, Warszawa 1990, s. 36-40, 103-113; Karta Pracowników Służby Zdrowia,
wyd. MICHALINEUM, Watykan 1995, s.113-118.
12 Por.: K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, wyd. AM, Łódź 1990, s. 162-167;
A. Tulczyński, Deontologia lekarska, wyd. AM, Warszawa 1993, s. 6-22 i n.
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w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością
lekarską w działaniu sprzecznym z tym powołaniem.
Art. 3. Lekarz, zarówno w czasie pokoju jak i wojny, winien wypełniać
swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć,
rasę, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne czy inne uwarunkowania.
Art. 4. Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować
swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną”13.
Jakże współbrzmią powyższe sformułowania z „etyką chronienia
osób”, nakazującą nam przyjmowanie postawy szczerej akceptacji,
szacunku i niczym nie uwarunkowanej życzliwości wobec innych osób –
a gdy ich życie, zdrowie są zagrożone, odwagi, męstwa i poświęcenia
w obronie dobra tych zagrożonych osób i wartości14. Autor książki
„Człowiek i jego relacje” konsekwentnie reaguje bowiem na etyczny
subiektywizm i relatywizm (sytuacjonizm), proponując w swej etyce
chronienie osób i ich wzajemnych powiązań w oparciu o rozumną naturę
człowieka – jako podstawową normę zachowań (postaw) moralnych.
„Medycyna – pisze prof. M. Gogacz – jest nauką o działaniu organów
ciała ludzkiego, o powodowaniu harmonii tych działań przez leczenie, gdy
zachodzi zakłócenie tej harmonii, zarazem o przywrócenie równowagi
w zgodnym działaniu ciała i duszy. W sumie medycyna jest nauką o funkcjonowaniu ciała i duszy jako istoty człowieka w jej więzi z urealniającym
ją istnieniem.
Tak ujęta medycyna jest właściwie także koncepcją człowieka,
formułowaną od strony ciała, które do zgodnego funkcjonowania organów potrzebuje wsparcia przez otaczające je substancje fizyczne.
Zabezpieczają one równowagę działania organów ciała i równowagę
działania władz duchowych, zawsze korzystających z władz zmysłowych,
sytuujących się w organach cielesnych. Medycyna rozważa, czym i jak
uzyskiwać tę równowagę jako zdrowie”15.
Każdy pacjent jest osobą, posiada swą podmiotową godność – z tego
też tytułu obowiązkiem każdego lekarza jest poszanowanie praw
13 KEL (1994), dz. cyt., s. 4.
14 Por.: M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób (red. A. Andrzejuk),
wyd. B. R. J. NAVO, Warszawa 1995, s. 5-14 i n.; tenże, Człowiek i jego relacje
(Materiały do filozofii człowieka), wyd. ATK, Warszawa 1985, s. 12-19, 82-102 i in.
15 M. Gogacz, Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 20.
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pacjenta, jego godności osobistej, a także – co nie jest bez znaczenia! – jego prawa do intymności. KEL podkreśla szczególnie obowiązek lekarza
respektowania prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu
podstawowych decyzji lekarskich, dotyczących jego zdrowia. Bez tej zgody – bądź zgody opiekuna danej osoby – lekarz nie ma prawa podejmowania żadnych działań medycznych, chyba że zagraża to bezpośrednio
jego życiu bądź też życiu innych osób.
Wyrazem poszanowania podmiotowości i godności osobowej pacjenta
jest też zawarte w Kodeksie (Art. 19.) zabezpieczenie jego prawa do
korzystania z opieki rodziny i innych osób bliskich, a także zapewnienie
możliwości korzystania z opieki duchowej kapelanów i innych osób
duchownych16.
W Art. 12.2 KEL czytamy: „Relacje między pacjentem a lekarzem
powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo do wyboru lekarza”17. Jakże to bliskie sformułowanie
etycznej koncepcji prof. M. Gogacza, który w swej etyce poświęca niezwykle wiele uwagi problematyce relacji osobowych, a wśród nich –
zaufaniu: „(...) Otwarcie się na prawdę jest zaufaniem – podkreśla
Profesor we wspomnianej pracy – nie chodzi tu o naiwne przejmowanie
każdej informacji; zaufanie nie wyklucza korzystania z rozumu, który
przewiduje i ubezpiecza nas przed nadużyciem naszego zaufania. Jednak
samo zaufanie jest czymś niesłychanie ważnym... Relacja, która wspiera
się na własności prawdy, jest wzajemnym przekazywaniem prawdy. Ta
wzajemność polega tu i na oddziaływaniu prawdą i na otwarciu na
prawdę. Przekazywanie prawdy polega na wykluczeniu kłamstwa ze
wszelkich informacji, jakie podajemy...”18.
KEL w Art. 16. oraz 17. precyzuje kwestie informowania pacjenta
o stanie jego zdrowia i perspektywach terapii w duchu „etyki chronienia
osób”. Jeśli więc pacjent nie życzy sobie takiej informacji bądź też jej
przekazanie przez lekarza mogłoby stanowić zagrożenie – ze względu na
jego psychikę, stan ducha – dla życia lub zdrowia chorego, lekarz

16 KEL (1994), dz. cyt., s. 7-9. Szerzej na ten temat w pracy: H. Bortnowska (red.),
Sens choroby, sens śmierci, sens życia, wyd. ZNAK 1993, s. 141-152, 177-192,
252-265 i in.; K. Szałata (red.), By nie zostali sami..., wyd. Fundacji Raoula Follereau,
Warszawa 1995, s. 13-16, 25-34, 67-78, 91-102, 135 - 149.
17 KEL (1994), dz. cyt., s. 7.
18 A. Andrzejuk, Uczucia i relacje osobowe, w: M. Gogacz, Wprowadzenie..., dz. cyt.,
s. 86 . Por. też Autora: Siostry pielęgniarki; Twórcza obecność chorych, (w:) By nie
zostali sami..., dz. cyt., s. 25-28, 129-134.
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uwzględnia to, chroniąc w ten sposób dobro swego podopiecznego.
Oczywiście, jest zobowiązany przekazać pełną informację rodzinie bądź
też opiekunom danej osoby. W każdym jednak przypadku jego obowiązkiem jest zachowanie ogromnej delikatności, wyczucia i taktu w sytuacji
informowania chorego oraz jego bliskich o niepomyślnych rokowaniach
na przyszłość19.
Personalistyczna wizja osoby ludzkiej odcisnęła bardzo wyraźne, silne
piętno na tych zapisach Kodeksu, które odnoszą się zarówno do kwestii
poszanowania godności chorego i osób mu najbliższych poprzez przestrzeganie tajemnicy lekarskiej (Art. 23-29)20, jak też pomocy chorym
w stanie terminalnym. Przypomnijmy więc te najważniejsze postanowienia, które dotyczą ostatniego przypadku:
„(...) Art. 30. Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić
choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania.
Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać, w miarę możliwości, jakość kończącego się życia.
Art. 31. Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji”21.
Tak więc, idąc krok po kroku i uważnie analizując kolejne artykuły
KEL możemy zauważyć wyraźnie zaznaczoną linię – nić przewodnią tego
dokumentu – wskazującą wprost bądź też pośrednio na bardzo bliskie
i wielorakie związki filozofii w nim zawartej z tradycjami i współczesnym
dorobkiem polskiej, katolickiej myśli filozoficznej i etyczno-deontologicznej. Zdaniem autora powyższych rozważań filozoficzne podstawy
i źródła Kodeksu czerpią obficie z dorobku katolickiego personalizmu,
zaś długi szereg przyjętych założeń, zasad i norm tego dokumentu wydaje
się być bardzo bliski, momentami nawet tożsamy z podstawowymi ideami
„etyki chronienia osób” prof. M. Gogacza. I to nawet pomimo wcześniej
opisanych i wyszczególnionych merytorycznych oraz metodologicznych
usterek, słabości i braków KEL, które wszak – jak to już wcześniej
wspomniano – mogą zostać w niedalekiej przyszłości usunięte bądź też
uzupełnione. Taką mamy wszyscy nadzieję.
Juliusz Adam Pieńkowski

19 KEL (1994), dz.cyt., s. 8.
20 Tamże, s. 10-11.
21 Tamże, s. 12. Szeroko podejmują tę problematykę autorzy pracy: K. Szewczyk
i M. Gałuszka (red.), Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa - Łódź 1996, s.7-13, 53-62, 126-166 i in.
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Antropologia a etyka
zawodowa nauczyciela
Nie byłoby przesadą wyrażenie życzenia by etyka zawodowa zyskała ogromną rangę społeczną, bowiem problematyka ta obejmuje i dotyczy już nie
tylko grup zawodowych tradycyjnie uchodzących pod względem etycznym
za wyróżnione, lecz wszelkich grup zawodowych o szerszym znaczeniu
społecznym.
Praca zawodowa oraz zespół sytuacji i stosunków w środowisku pracy
nie tylko wyzwalają wpojone już człowiekowi zasady i poglądy moralne,
ale wpływają również na postawy ludzi, modyfikują je i przekształcają.
Z pewnością nie jest przesadą twierdzenie, że kwestie kwalifikacji
moralnych ludzi wykonujących określony zawód powinny zyskać wagę
conajmniej równą kwestii kwalifikacji zawodowych.
Przecież już sam wymóg fachowości i rzetelności zawodowej ma
zabarwienie moralne. Etyka zawodowa należy także do kultury pracy,
stanowiąc zespół norm i dyrektyw, wynikających z tradycji zawodu, z ducha kultury narodowej, z podstawowych wskazań etycznych przyjętych
w danym społeczeństwie, a zastosowanych do wykonywania zawodu
(J. Szczepański, 1963, s. 361).
Reguły etyki zawodowej dotyczą wewnętrznych kwalifikacji człowieka
i określają jego postępowanie zawodowe z punktu widzenia dobra i zła
moralnego (A. Sarapata, 1971, s. 17).
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Etykę zawodową można też traktować jako zbiór spisanych norm (Kodeksy, przysięgi, ślubowania) oraz sformułowanych jako indywidualne
propozycje, luźne lub stanowiące uporządkowany zespół postulatów
(I. Łazari-Pawłowska, 1971, s. 33).
Wszelkie rozważania etyczne rzadko prowadzą do jednoznacznych
rozstrzygnięć. Powodem jest wieloznaczność szeregu pojęć takich jak
szczęście, dobro, doskonałość, wartość, norma czy ocena. Znaczącym jest
fakt, że zapleczem dla wszystkich rozważań etycznych jest filozofia,
bowiem w metafizyce człowieka tkwią korzenie wszelkich dociekań
etycznych (U. Schrade, 1992, s. 7).
Jak należy budować etykę wyjaśnia precyzyjnie M. Gogacz: „Trzeba
najpierw odróżnić filozofię rzeczywistości od filozofii człowieka i nie
utożsamiać tych nauk z etyką (...) Tylko wtedy, gdy odróżniamy skutek od
przyczyny, czynność poznania od intelektu jako podmiotu poznania,
decyzję od woli, przypadłość od istoty człowieka, utworzymy etykę,
wyznaczoną przez wyodrębniony dla niej przedmiot” (...). W ustaleniach
filozofii rzeczywistości i filozofii człowieka trzeba szukać podstaw
wyodrębnienia działań, które rozpatruje etyka, ustalając zgodnie z prawdą ich wierność dobru osób (M. Gogacz, 1995, s. 49).
Nauczycielska profesja skupiająca swoją uwagę na realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego odbywa się między innymi na płaszczyźnie
moralnej, w warunkach swobodnego decydowania o jakości własnych
działań w podejmowanych zadaniach. Przynajmniej w stosunku wychowawczym nauczyciel reprezentuje powinność, stronę idealną, prospektywną, uczeń, stronę realną, istniejącą. Wszystko więc, co robi nauczyciel
ma wymiar i charakter moralnego zobowiązania. Na tej płaszczyźnie mówimy też o właściwie kształtowanych relacjach osobowych.
Potrzeby współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i praktyki wychowawczej utwierdzają w przekonaniu o konieczności dyskusji nad kwestią
etyki zawodowej nauczyciela, nad jego obrazem aktualnym i pożądanym.
Czego wyrazem powinna być etyka zawodowa nauczyciela? W jakim
stopniu zmienne warunki życia społecznego mają wpływ na jej treść? Czy
„system” moralny dominujący w społeczeństwie i wyrastająca z niego
moralność ogólnospołeczna determinuje jej rangę?
Trudno w sposób jednoznaczny udzielić wyczerpujących odpowiedzi
na przytoczone wątpliwości.
Sugerując się dotychczasowymi przemyśleniami na łamach literatury
można uznać, że z pewnością każda etyka zawodowa jest wyrazem
konkretyzacji moralności ogólnospołecznej, a jej treści kształtują się pod
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znacznym wpływem obiektywnych, zmiennych warunków życia społecznego, przeniesionych na grunt swoistych sytuacji zawodowych. Gdy mamy
jednak na myśli tę szczególną grupę zawodową jaką stanowią nauczyciele,
taki wniosek wydaje się być mało zadowalający. Chodzi przecież o szczególne wymogi związane z osobliwością nauczania i wychowania młodego
pokolenia. Praca nauczyciela, jego czynności zawodowe i sposób ich
wykonywania, a przede wszystkim osoba ucznia i wychowanka – niejako
zwiększają roszczenia moralne. Nauczyciel jest odpowiedzialny za dziecko, wobec dziecka i nie tylko. Najwyższą wartością (summum bonum)
nauczycielskiej etyki jest przecież dobro dziecka, które powinno być
zasadą przewodnią tych wszystkich, którzy są za wychowanie i kierowanie
nim odpowiedzialni. „Norma ta stanowi rdzeń etyki nauczycielskiej, jest
kamieniem węgielnym tej etyki” (S. Krawcewicz, 1987, s. 15). Jeśli przyjmiemy, że dobrem osoby jest istnienie, życie, usprawnienie intelektu
w wiedzy i mądrości, zarazem usprawnienie woli w wolności i prawości
jako stałej wierności dobru, ponadto zdrowie duszy i ciała – takie
stwierdzenie nie budzi żadnych wątpliwości (M. Gogacz, 1995, s. 10).
Inaczej rzecz ujmując nauczyciel w swojej codziennej pracy pozostaje
we wspólnocie z osobami, a jego celem, szczegółowym zadaniem, do
którego realizacji trzeba go skłonić jest uzyskanie sprawności chronienia
dobra osób realnymi działaniami intelektu i woli (M. Gogacz, 1995,
s. 51). To etyka ustala kryteria rozpoznania i wyboru działań chroniących,
a rolę kryterium pełni mądrość jako umiejętność ujmowania prawdy
i dobra oraz sumienie jako wywołana sądem intelektu decyzja woli
(M. Gogacz, 1995, s. 51).
Zatem traktowanie etyki zawodowej wyłącznie jako konkretyzacji
(w swoistych sytuacjach zawodowych) moralności ogólnospołecznej
wydaje się być zbytnim uogólnieniem. Sugerując się przemyśleniami
M. Gogacza może należałoby stwierdzić, że etyka człowieka wykonującego określoną profesję, określa zasady jego postępowania i stanowi
wyodrębniony ich zbiór z etyki ogólnej.
Sugestię tę odnieść również można do działania nauczycielskiego.
Tym samym etyka jako nauka będzie wytyczała zasady postępowania
– a działania nauczyciela powinny być z nimi zgodne: to znaczy wierne
pojmowaniu dobra i pomijające wyrządzanie zła. Istotą więc jest człowiek – osoba nauczyciela i jego sprawność w rozpoznawaniu działań
chroniących osoby i ich dobro.
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Jeżeli zechcemy do końca określić zasady postępowania człowieka,
który wykonuje zawód nauczycielski, to należy również uwzględnić
specyfikę jego działania na terenie szkoły i poza nią oraz jego rolę jako
organizatora i realizatora procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wówczas można uzasadnić, że etyka nauczyciela będzie stanowiła zbiór zasad
wyboru działań chroniących dobro ucznia i wychowanka przez właściwą
realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Określając zasady chronienia dobra, należy uwzględnić również funkcje pełnione przez nauczyciela, jego prawa i obowiązki, które powinien kierunkować na dobro
osób.
Czy trzeba czy raczej powinno się podkreślać antropologiczne
podstawy etyki zawodowej?
Antropologia filozoficzna jako dyscyplina filozoficzna zajmuje się
rozważaniem nad człowiekiem, czyni człowieka centralnym punktem
zainteresowania.
Płaszczyzna filozoficzna nadaje refleksji nad człowiekiem pewien
stopień ogólności, która pozwala wyjść poza tereny badań nauk szczegółowych, ale jednocześnie stwarza możliwość wykorzystania ich dorobku
dla pełnego poznania aspektów człowieka, jego życia i działania.
Antropologia poruszająca szereg kwestii ogólnych, podstawowych,
dotyczących „całości” człowieka, obejmujących organizm, psychikę
i źródła aktywności, stara się również rozwikłać zagadnienie jego istoty,
a więc kwestię ludzkiej natury.
Dotyczy to wysublimowania cech tworzących swoistość człowieka,
jego człowieczeństwa, tego co specyficznie ludzkie. W ramach antropologii filozoficznej rozważa się również zagadnienia doniosłe z praktycznego punktu widzenia, które stają przed każdym człowiekiem i wywierają
wpływ na jego zapatrywania na życie, na jego postawy wobec spraw
codziennych, na jego działania.
Jeśli więc etyka nauczyciela ma być zaleceniami chronienia dobra
osób musi wynikać z realistycznego rozpoznania stanowiących człowieka
elementów strukturalnych: a więc z istnienia, które urealnia istotę człowieka, a którego przejawy są podstawą powstawania relacji osobowych.
To właśnie antropologia filozoficzna pozwala poznać ogół jego
psychofizycznych dyspozycji, leżących u podstaw stałych i wspólnych
wszystkim ludziom zachowań: a więc sprawności, możliwe sposoby
odczuwania, intelekt, potrzeby i pragnienia. Dlatego tak ważna dla etyki
jest antropologiczna wizja człowieka we wszystkich jego aspektach:
społecznym, kulturowym, psychologicznym i fizycznym.
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Jeśli nawet rozumienie etyki, jej treść określimy, że jest wartościująca
i normatywna, co oznacza, że zajmuje się tym „jak i dlaczego tak być
powinno” – to i tak dotyczy to bezpośrednio osoby lub społeczności. Dla
tworzenia etyki nauczyciela szczególnie więc istotna będzie wizja jego
osoby, jego jednostkowego bytu.
Wiesława Wołoszyn
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Prawda i dobro
jako siła sprawcza
etyki nauczycielskiej
Każda grupa zawodowa wraz z biegiem czasu wypracowuje dwojakiego
rodzaju reguły postępowania.
Jedne z nich mają charakter techniczno-instrumentalny i dotyczą one
wiedzy oraz umiejętności wykonywania określonych czynności właściwych
dla danej profesji, drugie zaś regulują zasady, jakimi winni kierować się
wykonawcy konkretnego zawodu, w relacjach z odbiorcami ich świadczeń
i usług.
Do zawodów, który nie posiada uporządkowanego i powszechnie
przyjętego oraz uznawanego kodeksu etyki zawodowej należy zawód
nauczyciela-wychowawcy. Obszarem profesjonalnej działalności tej grupy
zawodowej jest edukacja, w ramach której wyodrębnia się procesy
kształcenia, nauczania oraz wychowania.
Współczesna pedagogika, na skutek swoistej dyferencjacji czyni te
procesy oddzielnymi obiektami badania. Można jednak przyjąć, że w każdym procesie kształcenia, bądź nauczania mamy do czynienia z procesem
wychowania, zwłaszcza gdy przez wychowanie będziemy rozumieć zespół
„...nieustannie podejmowanych czynności, które utrwalają więź człowieka
z prawdą i dobrem” (M. Gogacz, 1995, s. 28). Takie podejście pozwala
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przyjąć założenie mówiące, że zarówno kształcenie, nauczanie, jak i wychowanie jest wytworem ludzi, a jego cechę konstytutywną stanowi
zachodząca pomiędzy nimi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach którego podmiot wychowujący, kierując się powszechnie uznaną
prawdą i dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu zdążać do
określania własnej tożsamości.
Prawda i dobro stają się zatem siłą sprawczą etycznego postępowania
każdego nauczyciela-wychowawcy.
Podstawowym zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest przybliżanie
ucznia-wychowanka ku prawdzie, a także pomaganie w jej odkrywaniu
i kierowaniu się nią w codziennym życiu.
Prawda leży u podstaw każdego nauczania, które rozumiemy w znaczeniu pedagogicznym, jako proces mający na celu wywołanie pożądanych zmian w postępowaniu, dyspozycjach i całej osobowości ucznia
pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości
i działań praktycznych. Podobnie prawdę lokujemy jako fundament, gdy
myślimy o kształceniu, którego istotą jest umożliwienie uczniowi
poznania podstawowych praw należących do prawa naturalnego, prawa
stanowionego i prawa absolutnego. Znajomość tych praw pozwala
uczniowi przyjąć i zrozumieć koncepcję człowieka oraz jego bytową
strukturę na miarę jego możliwości umysłowych, a także określić miejsce
i rolę człowieka w świecie zastanym i przez niego współtworzonym.
Poznaniu tych praw w procesie kształcenia służą określone obszary
wiedzy ujęte w tzw. przedmioty szkolnego nauczania, których treści
muszą być zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Zadaniem nauczania
i kształcenia jest więc odwoływanie się do myślenia zgodnego z prawdą.
Myślenie to dotyczy zarówno nauczyciela i ucznia.
Prawda służy dobru, a więc temu, co w znaczeniu moralnym
odpowiada rozumnej naturze człowieka. Dobrem jest więc to, dzięki
czemu człowiek się doskonali i zarazem aktualizuje swoją bytową naturę.
Dobro, któremu przypisuje się różne znaczenie, a niekiedy pewne
odcienie tych znaczeń, jest przede wszystkim tym, co pobudza do
działania zmierzającego konsekwentnie do realizacji pozytywnych
wartości.
Specyficzna rzeczywistość społeczna, którą tworzą ludzie nadając jej
wymiar edukacji, bardzo wyraziście ukazuje, że jest ona płaszczyzną
zależności i powiązań dobra i prawdy. Autentyczność procesów
edukacyjnych, a więc nauczania, kształcenia, czy wychowania oparta jest
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przede wszystkim na prawdzie i dobru. W procesach edukacyjnych, jako
jednych z pierwszych i podstawowych procesów towarzyszących każdemu
człowiekowi w jego całożyciowej drodze, doświadcza on prawdy i dobra
jako osoba. Zmierzanie ku prawdzie i dobru dokonuje się w relacjach
interpersonalnych, które są źródłem umacniania się godności osobowej
każdego człowieka.
Innymi słowy mówiąc: wychowanie, które dotyczy wszystkich władz
duchowych i zmysłowych człowieka, musi zmierzać ku usprawnianiu
trwałego wiązania się człowieka i prawdą i dobrem. W przeciwnym
wypadku staje się ono pseudowychowaniem, które pozornie przyjmuje
postać zewnętrzną (niby)-wychowania, zaś w gruncie rzeczy, pozbawione
utrwalania przez człowieka więzi z prawdą i dobrem staje się wychowaniem fikcyjnym, zawładającym lub zniewalającym.
Niemałą rolę w wychowaniu, a szerzej mówiąc w procesach edukacyjnych (nauczania, kształcenia itp.) odgrywają wychowawcy tak profesjonalni, jak i nieprofesjonalni. Ci pierwsi, to nauczyciele szkolni, a zaś
przede wszystkim rodzice, którzy w świetle prawa naturalnego tworzą
wspólnotę powiązaną relacjami osobowymi oraz małżeńskimi i rodzicielskimi. Ci drudzy, to osoby, które z takich bądź innych względów
włączają się do wspomnianych procesów, chociaż uczestniczenie w nich
nie stanowi ich podstawowej, czy zasadniczej aktywności zawodowej.
Żaden z wymienionych typów wychowawców nie jest wolny od
obowiązku wiązania ucznia-wychowanka, czy dziecka w rodzinie z prawdą
i dobrem. A jeśli tak, to musimy przyjąć, że ich działania nakierowane na
człowieka jako osobę są również działaniami opartymi na prawdzie o nich
oraz na chronieniu ich dobra.
Jeśli przyjmiemy założenie, że etyka jest nauką o normach moralnego
działania, wówczas w świetle powyższych stwierdzeń możemy dopowiedzieć, że ich siłą sprawczą jest prawda i dobro.
Zjawiskiem niepokojącym ostatnich lat jest stan bierności, czy
zniecierpliwienia nauczycieli, a także rodziców, wyrażający się głównie
w zwątpieniu w doniosłą rolę wychowania. Dzieje się tak dlatego, że
w okresie każdej transformacji ustrojowej tracą siłę oddziaływania wychowawcze zmierzające ku wiązaniu dorastających z prawdą i dobrem,
gdyż te, jako rezultat myśli, rozumienia i odczuwania w tym okresie są
najbardziej narażone na ich podważanie, ignorowanie, czy zastępowanie
dotąd uznawanymi.
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Ważną zatem jest rzeczą silne zakorzenienie w prawdzie i dobru
wszystkich tych, którzy z racji przyjętych obowiązków uczestniczą w wychowaniu.
Prawda jako siła sprawcza etyki nauczycielskiej odwołuje się do
wiarygodności, którą potwierdza swoim postępowaniem sam nauczyciel
i rodzice. Musi go cechować autentyzm i realizm, które w relacjach
interpersonalnych warunkują ukazanie dobra, szlachetności. Dobro
bowiem oznacza sposób istnienia dla innych, dla drugiego człowieka
poprzez potwierdzanie i twórcze umacnianie jego i swojej godności.
Prawda i dobro stanowią o prawości działań nauczyciela, którymi
zajmuje się jedna z etyk szczegółowych, a mianowicie etyka zawodowa,
w tym przypadku jest nią etyka nauczycielska.
Prawość działań nauczyciela jest skutkiem jego relacji do prawdy i dobra. Prawość można zatem traktować jako: (1) zasadę życia społecznego,
(2) postawę etyczną oraz (3) powinność moralną (por. A. Tchorzewski,
1994, s. 71 i następ.). Prawy nauczyciel-wychowawca to ten, który w swoim postępowaniu, czyli rozumnym zachowaniu całożyciowym, osobistym
i zawodowym kieruje się prawdą, dobrem moralnym oraz wolnością jego
wyboru.
Postawę prawości wyznacza prawda, dzięki której nauczycielwychowawca – kierując się określonym dobrem moralnym – w swojej
profesjonalnej (a także nieprofesjonalnej) aktywności posługuje się
rzetelną informacją, i to, co nie stanowi tajemnicy służbowej, prezentuje
w sposób otwarty, szczery, nie budzący nieufności, zwłaszcza w relacjach
nauczyciel – uczeń, a także nauczyciel – rodzice, unika działań propagandowych, które służą pozyskaniu człowieka jako zwolennika, stronnika,
czy wyznawcy, nie licząc się z ich indywidualnymi celami i dobrem.
Ugruntowaną prawość nauczyciela potwierdza jego wytrwałe poszukiwanie prawdy, nie tylko tej, która służy bezpośrednio rozwojowi intelektualnemu jego uczniów, ale również tej, w oparciu o którą usuwa
z ich życia nieufność, wrogość i zakłamanie. Nauczyciel więc, poszukując
i kierując się prawdą, musi jasno formułować i niezłomnie głosić zasady,
będące dyrektywami wprowadzania w życie wartości, których źródłem
jest uznawane dobro wspólne.
Prawym nauczycielem będzie ten, kto odwołując się do dobra
moralnego i kierując się nim w pedagogicznym działaniu – przyczynia się
do ukazania wartości podmiotowi wychowywanemu, aby ten w sposób
wolny i świadomy włączał je w indywidualny system wartości, dzięki
czemu tworzy własną osobową tożsamość moralną.
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Postawa prawości nauczyciela zasadza się zatem na prawdzie i dobru
moralnym, które stanowią fundament wszelkiego etycznego odnoszenia
się do ludzi, a więc do uczniów i samego siebie. Są one rdzeniem
właściwego postępowania w dziedzinie wychowania drugiego człowieka.
Prawy nauczyciel jest więc pozbawiony lub ustawicznie walczy z takimi
cechami osobistymi, jak egoizm, pycha, pożądliwość, czy zawiść, które są
znaczącymi wadami utrudniającymi, czy wręcz udaremniającymi odwoływanie się do prawdy i dobra stanowiącymi siłę sprawczą jego profesjonalnych działań. Dlatego prawy nauczyciel w procesie edukacyjnym,
w swym postępowaniu pedagogicznym uwzględnia prawa wyznaczone
przez wartości etyczne, które przyjmują postać powinności moralnych.
Powinność moralna jest szczególnym rodzajem obowiązku odnoszącym się do realizacji konkretnego celu, czy zadania, które jawią się
w postaci wartości. Uznanie prawdy i dobra jako sił sprawczych prawego
działania nauczyciela wyznacza drogę postępowania opartego na prawdomówności, odpowiedzialności, bezinteresowności, mądrości, sprawiedliwości, tolerancji, wierności, umiejętności przebaczania, dzielności i innych.
Świat wartości moralnych jako wytwór intelektualny człowieka,
kieruje go ku prawdzie i dobru. Stąd etyka nauczycielska odwołuje się do
ustaleń aksjologicznych i deontologicznych, bez których działania
nauczyciela byłyby działaniami pozbawionymi autorefleksji, samozrozumienia, samodoskonalenia, a także autokrytycyzmu. Dzięki nim wychowanie nie jest dowolnym, czy przypadkowym wyborem czynności wychowujących. Czynnościom tym towarzyszyć musi świadomość etyczna,
która w jakimś stopniu gwarantuje prawość działań wychowawczych.
Świadomość etyczna nauczyciela dotyczy poznania, zrozumienia i oceniania relacji osobowych wyrażających się za pomocą określonych struktur interpersonalnych, wśród których na uwagę zasługują styczności,
stosunki oraz czynności odwołujące się zawsze do prawdy i dobra
moralnego.
Etyka nauczycielska, choć pozbawiona jednoznacznego kodeksu
zawierającego zestaw norm wyrażanych za pomocą nakazów i zakazów,
skłania wykonawców tego zawodu do rozpoznawania i wyboru tych
działań, które służyć mają więzi człowieka z prawdą i dobrem. Słusznie
zauważa M. Gogacz mówiąc, że „...etyka zajmuje się działaniami każdego
człowieka, tymi jednak, które podejmuje on świadomie wobec siebie oraz
wobec innych osób jako autor działań. Etyka nie bada struktury tych
działań, czym zajmuje się filozofia człowieka, lecz ustala, czy te działania
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chronią zgodne z prawdą dobro osób. Tym dobrem osób jest ich istnienie,
rozwój duszy i ciała człowieka, doskonalenie jego intelektu i woli jako
władz duchowych oraz jego władz zmysłowych, poznawczych i pożądawczych, z kolei wyobrażeń i uczuć a przede wszystkim miejsca wśród osób
jako powiązań przez życzliwość i zaufanie, co się nazywa miłością i wiarą”
(M. Gogacz, 1995, s. 40).
W tak szeroko określonym przedmiocie badań etyki mieści się etyka
nauczycielska jako jej szczegółowa odmiana, której główne problemy
rzutują na kategorie zawodowych kwalifikacji i kompetencji zwłaszcza
moralnych nauczycieli. Bez ich osiągania nauczyciel staje się wyrobnikiem, czy też najemnikiem skrzętnie wykonującym swoje zadania
dydaktyczne, ale pozbawionym możliwości wychowywania w duchu
prawdy i dobra.
Czym zatem jest etyka nauczycielska? Odpowiedź nie jest ani prosta
ani łatwa. Podstawy znalezienia własnej odpowiedzi na to pytanie
poszukiwać można najpierw w filozofii rzeczywistości, filozofii człowieka,
wreszcie w samej etyce i pedagogice. Za pomocą tej pierwszej szukamy
racjonalnej wiedzy wyjaśniającej i uzasadniającej sens edukacji, a więc
nauczania, kształcenia i wychowania. To poszukiwanie, wbrew pozorom,
jest skomplikowane tym, że są one wytworem człowieka, wytworem
ustawicznie zmieniającym się, tak jak zmienia się człowiek pod ich
wpływem. W oparciu o antropologię filozoficzną rozpatrujemy stosunek
człowieka do wytworów własnych działań, a w interesującym nas
przypadku do rezultatów, czy skutków procesów edukacyjnych. Generalnie rzecz ujmując można przyjąć założenie mówiące, że wszelkie
działania człowieka winny opierać się na prawdzie wspomagającej
osiąganie dobra. Prawda i dobro to kategorie etyki, która w oparciu o nie
konstruuje zasady moralnego postępowania. Ich przestrzeganie w życiu
codziennym czyni działania ludzkie, działaniami prawymi. Z kolei pedagogika ex definitione ustala zasady wyboru czynności usprawniających
intelekt i wolę człowieka w osiąganiu prawdy i dobra oraz trwania w nich.
W oparciu o ustalenia wyżej wymienionych obszarów wiedzy można
pokusić się o definicję projektującą etyki nauczycielskiej. Przez etykę
nauczycielską można rozumieć zespół uzasadnionych prawdą i dobrem
zasad indywidualnego działania w przestrzeni edukacyjnej, mających
charakter powinnościowy, wewnętrznie nakłaniający nauczyciela do
kierowania się w swojej pracy zawodowej takimi wartościami, za pomocą
których wyprowadza on cele wskazujące uczniowi drogę jego rozwoju
jako osoby.
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Powyższa próba nakreślania pola etyki nauczycielskiej zwalnia ją od
konieczności tworzenia systemu, czy kodeksu etycznego dla tej grupy
zawodowej. Ważniejsza jest tu wrażliwość etyczna każdego konkretnego
nauczyciela, dokładnie rzecz ujmując wrażliwość na prawdę i dobro,
które stanowią siłę sprawczą moralnej postawy nauczyciela i jego etyki.
Andrzej Michał Tchorzewski
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KRZYSZTOF KALKA

Odpowiedzialność
nauczyciela etyki
Etyka w szkole ma na celu wprowadzenie uczniów w uporządkowaną
refleksję nad moralnością. Moralność jako postępowanie chroniące
dobro osób jest określane właśnie przez etykę, która opiera swe normy na
dokładnej analizie struktury człowieka. Gdy formułujemy zespół nauk
o człowieku zjawia się w nim etyka, która wskazuje na normy ułatwiające
wybór działań chroniących to, co dobre. Tym dobrem są podstawowe
elementy stanowiące człowieka, czyli to wszystko, co stanowi
o człowieku. Etyka zatem jest wynikającym z teorii człowieka wskazaniem
na normy wyboru działań chroniącym dobro osób (por. M. Gogacz, 1996,
s. 7-8).
Wiemy, że każdy człowiek powinien postępować moralnie. Zagadnienie odpowiedzialności wiąże się z postępowaniem człowieka. Odpowiedzialność jest właściwie odmianą postępowania (M. Gogacz, 1991, s. 5).
Z pojęciem odpowiedzialności spotykamy się w życiu na każdym kroku. Uważa się, że odpowiedzialność to świadome i dobrowolne dokonanie czynu, z którego potrafimy zdać sobie sprawę. Odpowiedzialność
wiąże się także, czy nawet przede wszystkim, z odpowiedzialnością karną
człowieka. Utożsamia się także odpowiedzialność z moralną odpowiedzialnością, którą uważa się za obowiązek czy troskę np. rodziców wobec
dzieci czy też dzieci w stosunku do rodziców. Uważa się również, że
człowiek staje się wtedy człowiekiem, gdy rodzi się w nim poczucie
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odpowiedzialności i gdy odkrywa siebie jako istotę odpowiedzialną (por.
J. Galarowicz, 1992, s. 546-547, Z. Szwarski, 1987, s. 23-27, R. Darowski,
1995, s. 88). Wiąże się to z funkcjonalistycznym określeniem człowieka
poprzez powiązanie go relacjami z innymi bytami. Nie opisuje się wtedy
człowieka istniejącego, lecz człowieka, który działa. Utożsamia się działanie z istotą człowieka. Jest to postępowanie badawcze, w którym
wychodzi się od relacji do podmiotu. Przecież, wtedy gdy badamy samą
relację, nie jest ważny jej podmiot, do którego relacja się odnosi, ale
istotne jest wtedy samo odniesienie. Zabiegamy o relację samą w sobie
niezależnie od tego, czego dotyczy i kto ją realizuje. Tak samo definiuje
się też etykę jako naukę filozoficzną o odpowiedzialności. Sądzi się, że
bycie odpowiedzialnym, czy też odpowiedzialność, która jest konsekwencją działań człowieka jest podstawą bytu ludzkiego.
Odpowiedzialność należy do zagadnień moralnych. Jednakże nie
można, chcąc wyjaśnić zagadnienie odpowiedzialności, utożsamiać
zasad bytowania z zasadami postępowania, gdyż wtedy nie uzyskamy
odpowiedzi wyjaśniających, czym jest odpowiedzialność, lecz odpowiedź
na temat relacji między hipotezą a eksperymentem. Zasady bytowania
to przyczyny bytów w tym, co je stanowi. Natomiast zasady postępowania
to podstawy to doboru działań moralnie dobrych. Postępowanie nie jest
własnością, lecz działaniem i to działaniem mądrościowym, które kieruje
człowieka do takiego postępowania, aby było prawdziwe i dobre. Takie
działanie jest zarazem odpowiedzialne. Sama zaś odpowiedzialność jest –
jak stwierdza M.Gogacz – „wzięciem na siebie konsekwencji jakiegoś
własnego lub czyjegoś działania” (M. Gogacz, 1974, s. 127).
Wiemy, że każdego człowieka obowiązuje właściwa postawa moralna.
Dotyczy to także a może przede wszystkim, nauczyciela etyki. Nauczyciel
etyki to osoba, która naucza i wychowuje. Nauczają i wychowują właśnie
ludzie, nie idee i teorie, nie pojęcia i instytucje, gdyż tylko w osobach
trwa prawda i mądrość. Nauczyciel etyki potrzebuje zatem wielu sprawności zarazem intelektualnych jak i moralnych. Nauczający bowiem to
osoba poszukująca przede wszystkim coraz to trafniejszych ujęć, wiernych
prawdzie, gdyż jest to osoba, która pragnie poznać i pojąć prawdę.
Prawda wyznacza i stanowi przecież treść nauczania i jest zarazem
dobrem wspólnym ludzi.
Działania nauczyciela etyki oraz jego ludzkie władze i sprawności jako
ich bezpośrednie źródło potrzebne są właśnie po to, by osobowość swoją
nauczyciel rozwinął do pełni zawierających się w niej możliwości. Sam
fakt wzbogacania siebie przez szereg aktów przypadłościowych tłumaczy
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się potencjalnością osoby ludzkiej, nie wyczerpaną przez sam fakt
istnienia.
Dodajmy za Św. Tomaszem z Akwinu, że doskonalenie władz to
„...doskonalenie osobowości przez pełne i scalające usprawnienie w życiu osobistym i społecznym” (Św. Tomasz z Akwinu, 1966). Człowiek
poznaje zmysłowo – intelektualnie, czyli poznaje władzami zmysłowymi
i duchowym intelektem. Przedmiotem intelektu jest pojęcie, jako coś
prostego i oderwanego od materii, natomiast przedmiotem woli,która
stanowi duchową władzę decydowania, jest dobro godne pożądania,
którego pojęcie tkwi w intelekcie. Wynika z tego ponadto, że działanie
intelektu wyprzedza działanie woli, gdyż wola zależna jest od informacji
udzielonej przez intelekt. Nie należy zatem tak sobie rzeczy przedstawiać,
jakby te dwa składniki, intelekt i wola, różniły się położeniem, podobnie
jak to ma miejsce ze wzrokiem i słuchem, które są czynnościami organów
zmysłów. Stąd też i to, w czym wola ma upodobanie, jest obecne w duszy
obdarzonej poznaniem. A zatem dusza przez intelekt zwraca się do
poznania nie tylko czynności tegoż intelektu, ale i decyzji woli, jak zresztą
afektami woli zwraca się, aby pożądać i miłować nie tylko jej czynności
ale i czynności poznawcze. Zatem wola i intelekt działają ze sobą w sposób ścisły i powiązany.
S. Swieżawski, za św. Tomaszem, wyróżnia cztery etapy czynności
ludzkiej, w których są ściśle związane elementy intelektualne z aktami
woli: intencję – intentio, rozwagę – consilium, przyzwolenie – consensus,
wolny wybór – electio (S. Swieżawski, 1983, s. 193). Natomiast J. Woroniecki współdziałanie intelektu i woli w działaniu człowieka przedstawia
w takim sensie, że powoduje ono zdolność dokonywania wyboru tego, co
dobre i prawdziwe (J. Woroniecki, 1986, s. 104). Przedstawienie
współdziałania intelektu i woli pozwala zorientować się w tym, że im
bardziej akty woli człowieka są zgodne z poznaniem intelektualnym, im
jaśniejsze jest poznanie i im wola bardziej podąża za tym poznaniem, tym
bardziej jest wolna. Zatem korzeniem wolności człowieka jest wola w tym
znaczeniu, że jest jej podmiotem. Intelekt natomiast jest przyczyną
wolności. Wola bowiem może zwracać się dowolnie do różnych
przedmiotów dzięki temu, że intelekt może różnie ujmować dobro (por.
K. Kalka, 1994, s. 117-121).
Człowiek jest rozumny, gdyż odkrywa to, co jest prawdziwe, a wolny –
ponieważ dzięki poznaniu wybiera i decyduje. Wola, która wybiera i decyduje jest pobudzana przez intelekt, wyobraźnię lub zmysły. Wola winna
iść za tym, co jest ukazane przez intelekt, gdyż intelekt poznaje rze-
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czywistość. Wola korzystając z intelektu wybiera to, co uzna za korzystne
dla niej. Wola właśnie wybiera i ten wybór nazywany sądem, od którego
pochodzi nazwa wolnej decyzji. Nauczyciel etyki winien zdać sobie w pełni sprawę z tego, co czyni gdyż jest to jego odpowiedzialność za dokonywane akty wyboru. Wszelkie wybory musi dokonywać na podstawie
uzyskiwanych sądów, gdyż jest zarazem odpowiedzialny za prawdę ukazy-waną poprzez uprawianą przez siebie naukę. Działanie odpowiedzialne
nauczyciela etyki, to trafny i świadomy wybór właściwego celu.
Odpowiedzialność zatem ma swoje źródło w sprawnościach intelektu
i woli, i jest to zarazem działanie człowieka w kierunku prawdy i dobra.
Prawda i dobro kierują ku drugiej osobie (Św. Tomasz z Akwinu, 1966).
Odpowiedzialność jest zatem odpowiedzialnością wobec drugiego
człowieka. Natomiast sąd jest to wniosek, inaczej mówiąc wyrok
intelektu, a następnie przyjęcie tego wyroku przez wolę. Przedmiotem
zatem woli, która wybiera jest to, co intelekt uzna za odpowiednie czyli za
dobro. Wiemy, że rzecz nie jest dobra dlatego, że jest pragniona, ale
pragniona jest, bo jest dobra. Każdy byt jest pożądany (godny pożądania)
o tyle, o ile jest doskonały: w rzeczywistości wszystko pragnie swej doskonałości. Zresztą, każdy byt jest doskonały o tyle, o ile jest w akcie.
W rzeczywistości istnienie jest aktualnością każdej rzeczy. Możemy
zatem stwierdzić, że wola nie dąży z natury do wszystkiego, co jest
przedmiotem jej chcenia, lecz do najdoskonalszego dobra. Wybiera różne
środki do tego dobra, przede wszystkim te, które zostają podane przez
intelekt. Zatem wolność polega nie na ilości poznanych treści, lecz na
poznaniu i uzyskiwaniu prawdy i dobra. A więc doskonałe rozwinięcie
funkcji intelektualnych i wolitywnych nie polega na swobodnym dokonywaniu aktów wyboru, lecz na coraz pełniejszym posiadaniu prawdy, co
prowadzi do mądrości i dobra co prowadzi do miłości.
Dodajmy, że oprócz władz duchowych w człowieku funkcjonują także
władze zmysłowo – poznawcze i pożądawcze (A. Andrzejuk, 1996,
s. 23-26). Każda za tych władz spełnia w człowieku określone funkcje.
Praktycznie każda władza powiązana jest z działaniem innej władzy.
Współdziałanie władz jest kwestią ich usprawnienia.
Sprawnością jest dyspozycja, dzięki której ktoś lub coś jest dobrze
przysposobiony w stosunku do siebie lub w stosunku do innego
człowieka. Sama dyspozycja stając się sprawnością, ciągle się umacnia,
dojrzewa owocując następnie trwałym przysposobieniem. Sprawność
doskonali naturę, czyli człowieka jako podmiot działający (Arystoteles,1975).
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Sprawności mogą być pozytywne i negatywne. Te pierwsze nazywamy
cnotami. Przeciwieństwem cnót są wady. Sprawności, które należą do
władzy pożądawczej oznaczają zwyczaj albo pewną przyrodzoną skłonność do tego, co należy czynić. Właśnie te skłonności do czynu dobrego
przysługują woli. A więc cnota, której podmiotem jest wola nazywa się
sprawnością moralną. Jeżeli cnota doskonali intelekt w stosunku do
prawdy, nazywa się ją sprawnością intelektualną.
Nauczyciel etyki winien przede wszystkim poszukiwać prawdy i pamiętać, że obiektywna prawda jest jedna, natomiast dróg prowadzących
do niej jest wiele. Zatem źródłem dobrego działania nauczyciela są
sprawności intelektualne i moralne. Doskonałość to rozkwit i pełnia
ludzkiego działania, gdyż doskonałość odnosi się do właściwego dobra.
Cnota jest zatem sprawnością w działaniu, której celem jest osiągnięcie
tego, co dany byt potrafi zdobyć. Cnota ma na celu prawdę i dobro.
Dobro jest przede wszystkim celem, środki do celu są dobre o tyle, o ile
służą osiągnięciu celu, gdyż człowiek dąży do pewnych rzeczy ze względu
na cel, którymi są dobro i prawda.
Wszystkie sprawności w człowieku wzajemnie się zawierają i uzupełniają doskonaląc człowieka, dlatego ważnym zadaniem jest ćwiczenie
wszystkich władz. Wszystkie cnoty należy w sobie wychowywać i wykształcić w celu osiągania prawdy i dobra (por. K. Kalka, 1994, s. 9-14). Uzyskiwanie tych sprawności polega na ciągłym powtarzaniu pewnych czynności, na długim ich ćwiczeniu. Skutkiem tych ćwiczeń jest łatwość w kontaktach z tym, co prawdziwe i dobre, a zarazem słuszne i właściwe.
Zaniedbanie w uzyskiwaniu sprawności doprowadzić może do zwyrodnienia i nabycia wad. Pokonanie tych wad jest wielką trudnością wewnętrzną człowieka. Sprawności, które powstają poprzez ciągłe powtarzanie powodują rozwój osobowości człowieka. Rozwój osobowości
nauczyciela jest jego odniesieniem do kultury i do osób. Postępowanie
nauczyciela etyki jest działaniem mądrościowym, które zaleca woli takie
postępowanie, aby było prawdziwe i dobre. To usprawnienie w postępowaniu prawdziwym i dobrym nazywa się wychowaniem. Dlatego bardzo
istotne w postępowaniu nauczyciela etyki jest mądrościowe i dobre działanie, podmiotowane przez intelekt i wolę. Usprawnienie intelektu i woli
jest umiejętnością nauczyciela w rozpoznawaniu prawdy i trafiania na
dobro. Zatem im więcej się nauczyciel rozwija, tym bardziej wyraża
doskonałość.
Zadaniem nauczyciela etyki jest nauczanie, które ma na celu tworzyć
wspólnotę osób, a nie samotnych erudytów, gdyż wtedy nauczania nie
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wyznacza prawda, jako treść i cel nauczania, lecz wyznaczona użytecznością erudycja. Winę za to, dość często, ponoszą sami nauczyciele,
którzy nie dostrzegają, że akcentując nauczanie, a więc relację, traktują to
nauczanie jako samodzielny byt. Zdarza się, że nawet wykształconemu
zawodowo nauczycielowi brak prawdziwej kultury intelektu i woli.
Nauczyciel może być znakomitym uczonym w swojej dziedzinie, a znajdować się na bardzo niskim stopniu kultury. Zadaniem nauczyciela nie
jest przecież produkcja i konsumpcja dóbr kulturalnych, lecz usprawnienie poznania i rozumienia. Zatem tylko prawda, która jest celem
nauczania oraz samo to nauczanie jako osobowa relacja, wiążąca
nauczyciela i ucznia, wyzwalająca rozumienia i zmianę decyzji stanowią
naturę humanizmu (M. Gogacz, 1985, s. 21-23). Przecież to nauczyciel
i uczeń są autorami relacji, której celem i zadaniem jest prawda, nadająca
tej relacji charakter nauczania za którą nauczyciel jest odpowiedzialny.
Wszystkie relacje osobowe między dwiema osobami opierają się na
obecności dwóch bytów realnych i osobowych. Z tego wynika, że intelekt
i wola ludzka wpływają tylko na skutki relacji osobowych. Mówiąc inaczej
konstytuują one odpowiedzialność człowieka za jego kontakt realny z
innymi, podczas gdy ten istnieje niezależnie od chcenia i poznania
człowieka. Z tego też powodu należy nalegać na ważność poznania i woli,
gdyż nauka jako zapis poznania i jako zespół sądów wpływa na człowieka
w miarę, jak chcemy z nich zrobić użytek, czyli gdy chronimy to, co dobre
i prawdziwe. Jako jednak zestaw twierdzeń jest tylko narzędziem badawczym w stosunku do poznania. Relacje bowiem podmiotowane przez
własności istnieniowe są relacjami osobowymi, a nie kulturowymi. Do
kultury należą znaki przejawiające relacje. Dość często uważa się, że to
intelekt jest jedynym źródłem zasad porządkowania i wyrażania wszystkich relacji. Kultura wiąże się wtedy z idealizmem. Wydaje się zresztą, że
gdy wszystko, co jest w osobowości człowieka pochodzi do intelektu,
wtedy kultura staje się czysto intelektualna. Trzeba jednak pamiętać, że
intelekt jest jedną z władz, i że istnieją ponadto jeszcze relacje osobowe.
Jeżeli uzna się istnienie za pierwsze pryncypium bytu wtedy w kulturze
ujawnia się nurt humanistyczny i wysuwają się na pierwsze miejsce:
miłość, wiara i nadzieja jako chroniące człowieka relacje osobowe.
Stawiając akcent na istnieniu pozostajemy w realizmie. Widzimy zatem,
że intelekt podlega wymogom dobra osób. Czymś pierwszym są ludzie
i relacje, które nawiązujemy (Do źródeł miłości, 1996, s. 76). Pomylenie
realizmu i idealizmu powoduje, że człowieka traktuje się jako przedmiot,
dość często jako przedmiot manipulacji.
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Nie można oczywiście przekreślać doniosłej roli nauki. Chodzi o to, że
dość często przydziela się nauce pozycję aksjomatyczą w stosunku do
poznania ludzkiego, a nawet do bytów realnych. Stwierdzamy w odniesieniu do tego faktu, że poddaje się jej także człowiek. Nauka nie ma
własności prawdy, gdyż jest wytworem kultury. Nauka nie może być miarą
prawdy i tego, co realne. Jej główną rolą jest informowanie człowieka.
Nauka nie jest niczym innym, jak tylko wytworem człowieka. Musimy
zatem stwierdzić, że to inna osoba jest miarą wskazującą właściwy charakter realności, prawdzie i dobru, ponieważ te własności są ukonstytuowane
przez istnienie i relacje z innymi bytami. Dokładniej – to sam byt warunkuje recepcję i akceptację wtedy, gdy znajduje się w relacji z innymi
(M. Gogacz, 1991).
Nauczyciel etyki powinien zatem nauczać młoduch ludzi rozpoznawania prawdy i dobra oraz umiejętności wyboru tych wartości wbrew
rozmaitym trudnościom. Tak bowiem budzi się zarazem poczucie odpowiedzialności za to, co cenne oraz zdolność cieszenia się tym, co prawe,
dobre i prawdziwe w każdym z nas.
Działanie nauczyciela etyki kierowane wiedzą i mądrością musi być
roztropne i rozumne, świadczące zarazem o poważnym traktowaniu
spraw i ludzi, ma prowadzić do celów odpowiadających naturze ludzkiej,
i wtedy jest właściwe i odpowiedzialne.
Krzysztof Kalka
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Etyczne aspekty pracy
duszpasterskiej
Wstęp
Mówiąc o posłudze duszpasterskiej trudno jest ujmować ją tylko w aspekcie filozofii postępowania, bez odwołania się do teologii moralnej, czy
pastoralnej. Rozważania dotyczące etyki kapłańskiej są możliwe tylko na
gruncie takiej etyki, gdzie w ogóle występuje Bóg, który w jakiś sposób
może wpływać na postępowanie człowieka. Boga można tu traktować
jako źródło norm postępowania, czy wręcz środowisko życia człowieka.
Taką etyką, w której Boga można ujmować jako istotną część środowiska
życia człowieka i dopuszczać przez to Jego wpływ na ludzkie postępowanie, jest właśnie Etyka Chronienia Osób prof. Gogacza. W tym wystąpieniu będę się starał ująć duszpasterską posługę księdza w świetle tej
właśnie etyki. Będę także starał się przedstawić tak rozumianą etykę
duszpasterską w sposób najbardziej ogólny, bez poruszania zagadnień
szczegółowych.
Na początku tych rozważań trzeba zastanowić się, na czym polega
posługa księdza, a więc, co to jest duszpasterswo. Termin ten możemy
rozumieć w sensie ścisłym i tutaj duszpasterstwo, to posługa kapłana,
wynikająca z jego uczestnictwa jedynie w królewskiej funkcji Chrystusa.
Kapłan jest duszpasterzem, to znaczy, że jest powołany do prowadzenia
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ludzi na szczyty świętości.1 Jest pasterzem dusz ludzkich, to znaczy
prowadzi powierzonych mu wiernych w ich drodze życia duchowego.
W tym rozumieniu duszpasterstwo byłoby tym samym, co kierownictwo
duchowe. W sensie szerokim, który przyjmujemy dla potrzeb tych rozważań, duszpasterstwo jest po prostu posługą, którą wykonuje ksiądz.
A więc jest to posługa wynikająca z uczestnictwa równocześnie w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej funkcji Chrystusa.
Środowiskiem życia człowieka są osoby. Osoby nawiązują między sobą
relacje: wiary, nadziei i miłości. Etyka, w ujęciu prof. Gogacza, to nauka
o zasadach wybierania takich działań, które chronią osoby i nawiązane
między nimi relacje. Tymi zasadami wyboru działań, które chronią osoby
są w Etyce Chronienia Osób: kontemplacja, sumienie i mądrość. Jednak
kiedy mówimy o osobach nie możemy mieć na myśli jedynie ludzi, wśród
których żyjemy. Osobą jest także Bóg, a ściślej w katolicyzmie, jest On
Trójcą Osób. Środowiskiem życia człowieka są więc także Osoby Boskie.
W naszym postępowaniu powinniśmy więc nie tylko dbać o relacje
międzyludzkie, ale także o obecność Boga w naszym życiu. Etyka pomaga
nam wybierać takie działania, które pomagają nam trwać we współobecności z Bogiem. Cel posługi duszpasterskiej jest więc ściśle etyczny.
Albowiem sensem i istotą posługi kapłańskiej jest umożliwianie wiernym
nawiązania relacji z Bogiem w Trójcy Osób oraz pomoc w chronieniu
relacji już nawiązanych. Dopiero na drugim miejscu kapłan ma pomagać
nawiązywać i chronić relacje osobowe między ludźmi. Często też w życiu
wiernych działania chroniące osoby będą podejmowane ze względu na
istniejące już relacje z Bogiem. Dodajmy też, że zaprzeczenie i zerwanie
relacji międzyludzkich powoduje także zerwanie relacji z Bogiem. Taka
sytuacja, to sytuacja grzechu.
Kapłaństwo, ze swej istoty polega na pośredniczeniu pomiędzy
Bogiem i człowiekiem. Kapłan to ktoś, kto stoi pomiędzy Bogiem, a człowiekiem i właśnie przez to łączy to, co Boskie z tym, co ludzkie. Jednak, to
nie ksiądz jest tym który stoi po środku między Bogiem i człowiekiem.
Tym kimś jest Jezus Chrystus, który dzięki unii hipostatycznej jest
Najwyższym i Jedynym Kapłanem. Poprzez doskonałe zjednoczenie
bóstwa i człowieczeństwa w jednej Osobie Syna Bożego, Chrystus stał się
jedynym pośrednikiem i w Nim możliwy jest nasz kontakt z Bogiem.
Ksiądz jedynie uczestniczy w Kapłaństwie Chrystusa i nie jest pośrednikiem sam z siebie. Uczestnictwo to polega na bytowym upodobnieniu
1 Por., A. Żychliński, Rozważania filozoficzno-teologiczne, Poznań 1959, ss. 553- 571
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jego duszy do duszy Chrystusa. Wynika z tego, że to sam Bóg nawiązuje
relacje osobowe z człowiekiem, ale czyni to przez kapłana, który staje się
jakby drugim Chrystusem (alter Christus). Dokonuje się to jednak zawsze
tylko wtedy, kiedy człowiek sam zechce nawiązać kontakt z Bogiem.
Rozważania na temat etyki pracy duszpasterskiej można by więc
zamknąć w pytaniu: Jaki powinien być kapłan, aby wierni mu powierzeni,
mogli przy Jego pomocy jak najlepiej najpierw nawiązywać, a potem
zachowywać i chronić relacje osobowe z Bogiem? Zastanówmy się nad
odpowiedzią na to pytanie śledząc kolejno zadania wynikające z udziału
księdza w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej godności Chrystusa.

1. Powinności wynikające z udziału w kapłańskiej funkcji
Chrystusa
Pierwszym i najważniejszym zadaniem duszpasterza jest sprawowanie
sakramentów. Sakramenty, jako zostawione nam przez Chrystusa widzialne znaki, niewidzialnej łaski są wydarzeniami, w których sam Bóg
najpierw nawiązuje, a potem podtrzymuje i chroni relacje osobowe z człowiekiem. Wśród sakramentów możemy wyróżnić takie, w których Bóg
nawiązuje relacje osobowe z człowiekiem i takie, w których Bóg chroni
i pogłębia relacje już istniejące. Do pierwszej grupy należą sakramenty
Chrztu i Pokuty, a do drugiej wszystkie pozostałe.
Zastanawiając się nad powinnościami wynikającymi ze sprawowania
sakramentów, wypada na pierwszym miejscu wskazać troskę o ich
ważność i godziwość. To do kapłana należy czuwanie, aby sakrament był
sprawowany w sposób ważny. Być może wydaje się to proste przy
sprawowaniu Sakramentu Chrztu, czy Eucharystii, ale wśród znaków
sakramentalnych są takie, które wymagają dużo bardziej wnikliwego
ustalenia, czy istnieje materia i forma. Tak jest na przykład w przypadku
Sakramentu Małżeństwa. Zanim dwoje ludzi stanie przy ołtarzu, ksiądz
w kancelarii wypełnia Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych.
Czyniąc to ma stwierdzić, czy istnieją przeszkody zrywające, które
uniemożliwiają zawarcie sakramentu w sposób ważny. Chyba jednak ta
troska kapłana najbardziej jest potrzebna w przypadku Spowiedzi
Świętej. Kiedy penitent klęczy przy konfesjonale ksiądz powinien się
przekonać, czy istnieje materia bliższa, czyli, czy zostały wykonane
czynności zawarte w Warunkach Sakramentu Pokuty. Jeśli jest pewien, że
te warunki nie zostały spełnione powinien odmówić udzielenia rozgrzeszenia, które i tak byłoby nieważne.
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Aby dobrze ocenić, czy istnieje materia sakramentu ksiądz przede
wszystkim musi to wiedzieć, a więc musi znać teologię i prawo kanoniczne. Ponadto są mu bardzo potrzebne rozwinięte praktyczne sprawności intelektu, aby potrafić teoretyczną wiedzę przełożyć na konkretne
sytuacje życiowe. Właśnie tym, co pozwala kapłanowi na tak potrzebne
usprawnienie intelektu jest kontemplacja. Ona właśnie, będąc zachwytem
intelektu możnościowego nad istniejącą relacją osobową swoiście
wyzwala mądrość i pozwala łączyć prawdę z dobrem w taki sposób, aby
najlepiej chronić relacje osobowe. Pierwszym źródłem kontemplacji,
zwłaszcza dla kapłana jest sprawowanie Mszy Świętej. W niej to kapłan
wchodzi w sposób szczególny w Misterium Miłości Boga do człowieka
i jeśli należycie ją sprawuje może w niej odnajdywać nie tylko głębię
samej miłości, jako istnieniowej relacji osobowej, ale także wypełniać tę
relację treścią. W ten sposób, w czasie sprawowania Ofiary Eucharystycznej jego intelekt możnościowy pozostaje w ciągłym rozważaniu
i zachwycie nad uniżeniem Chrystusa, który oddaje samego siebie, aby
człowiek mógł nawiązać i podtrzymywać kontakt z Bogiem. Kapłan jest
do tego powołany w szczególny sposób. Kiedy bowiem stoi przy ołtarzu,
Zbawcza Ofiara Jezusa Chrystusa uobecnia się przez jego ręce i nie tylko
on sam, ale wierni uczestniczący w Eucharystii, mogą korzystać z owoców
odkupienia. W ten sposób w tajemnicy Eucharystii kapłan może kontemplować pierwszą i najważniejszą z relacji osobowych – Miłość. Miłość
realizuje się tu w radosnej współobecności człowieka i Boga, który staje
się realnie obecny na ołtarzu i daje się człowiekowi jako pokarm. Zadaniem kapłana jest więc takie przeżywanie Mszy Świętej, aby podczas
wykonywania czynności liturgicznych trwać w kontemplacji. Takie przeżywanie Mszy Świętej nie służy tylko jemu, ale prowadzi wiernych do
pełniejszego korzystania z nadprzyrodzonych owoców Mszy Świętej,
która jest centrum życia Kościoła.

2. Powinności wynikające z udziału w prorockiej funkcji
Chrystusa
Aby chronić miłość do Boga, kapłan powinien w należyty sposób
sprawować i przeżywać Mszę Świętą. Wiarę, która jest wzajemnym
otwarciem i opiera się na prawdzie trzeba pogłębiać przede wszystkim
poprzez naukę o Bogu. Ksiądz, troszcząc się o wiarę ludzi mu powierzonych przekazuje im wiedzę o Bogu i zachęca ich do dobrego
postępowania. Jest to właśnie jego udział w prorockiej funkcji Chrystusa.
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Duszpasterz ma więc poprzez swoje przepowiadanie zachęcać wiernych
do nawiązywania i chronienia osobowych relacji z Bogiem. Czyni to
zarówno mówiąc homilię lub kazanie w czasie Mszy Świętej, jak i w konfesjonale, czy w końcu katechizując w szkole i przy parafii. Jego
nauczanie składa się z dwóch istotnych elementów. Czytania i wyjaśniania
samego tekstu Pisma Świętego oraz nauczania i wyjaśniania prawd wiary,
które w swej istocie są teologiczną refleksją nad treścią Pisma Świętego.
Nie można dobrze, wyjaśniać tekstów Pisma Świętego i nauczać prawd
wiary jeśli samemu się ich wcześniej nie poznało. Dlatego też pierwszym
obowiązkiem i powinnością duszpasterza jest głębokie studium teologiczne. W studium tym nie wolno zaniedbywać zarówno biblistyki jak
i wszystkich gałęzi teologii, ze szczególnym uwzględnieniem teologii dogmatycznej. Bardzo ważne jest, aby studium to nie kończyło się z chwilą
opuszczenia seminarium. Wiedza teologiczna powinna być nieustannie
pogłębiana w trakcie całego kapłańskiego posługiwania. Potrzeba także
nieustannego rozpoznawania, jakie zagadnienia są nieznane, bądź źle
rozumiane we wspólnocie powierzonej kapłanowi. W spełnianiu powołania do nauczania, wynikającego z udziału w prorockiej funkcji Chrystusa szczególnie ważne wydaje się głoszenie homilii w czasie Mszy
Świętej. Ksiądz powinien ułatwiać nie tylko rozumienie odczytanego
Słowa Bożego, ale pomagać wiernym w odczytywaniu tego Słowa w kontekście własnego życia. Poprzez czytanie Pisma Świętego w czasie liturgii
Bóg chce sam przemawiać do człowieka, wchodzić w konkretne sytuacje
jego życia. Wiedząc, że Bóg przemawia przez niego i przez jego posługę
prowadzi wiernych do pełni kontemplacji, ksiądz powinien być
świadomym narzędziem. Lecz to nie wszystko. Aby dobrze przepowiadać
Słowo Boże nie wystarcza sama wiedza, ale znów potrzebna jest
kontemplacja. Jak uczą nas Ojcowie Kościoła, droga do kontemplacji
wiedzie poprzez kolejne stopnie modlitewnego rozmyślania nad Słowem
Bożym. A więc w życiu duszpasterza bardzo ważne miejsce powinno
zajmować codzienne rozmyślanie nad Słowem Bożym. Takie modlitewne
rozmyślanie w szczególny sposób prowadzi do kontemplacji wiary, jako
relacji osobowej, gdyż opiera się na coraz głębszym poznawaniu Boga
i dróg, którymi prowadzi On człowieka. Tutaj także rodzi się mądrość,
gdyż kapłan poznając Słowo skierowane przez Boga do człowieka, uczy
się od samego Boga jak pielęgnować i pogłębiać w swoich wiernych
łączność z Bogiem. Wtedy dopiero ksiądz może udzielać innym z pełni
własnej kontemplacji, pokazywać, jak najlepiej w żyć w środowisku osób,
wśród których pierwsze miejsce zajmują Osoby Trójcy Świętej.
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3. Powinności wynikające z udziału w królewskiej funkcji
Chrystusa
Trzecim polem działalności duszpasterskiej są obowiązki wynikające
z udziału w królewskiej funkcji Chrystusa. Jest to duszpasterstwo w ścisłym sensie, gdyż obowiązki te polegają na prowadzeniu wiernych do zjednoczenia z Bogiem. Jak to wyżej było powiedziane, duszpasterstwo w ścisłym sensie, to po prostu kierownictwo duchowe. Realizuje się ono przede
wszystkim w konfesjonale, ale także we wszelkiego rodzaju rozmowach
i poradach, jakich udziela duszpasterz. Tutaj właśnie najważniejsze
wydaje się rozwinięcie u kierownika duchowego praktycznych sprawności
intelektu. Jest to potrzebne zwłaszcza w konfesjonale, gdzie ksiądz nie
tylko udziela rozgrzeszenia, ale także spełnia rolę sędziego. Ma pomagać
penitentowi w osądzaniu jego własnych czynów i pokazywać mu drogi
pracy nad sobą, drogi pogłębiania i podtrzymywania relacji osobowych
z Bogiem. Aby więc dobrze osądzać czyny innych musi sam posiadać
wykształcone, delikatne sumienie – sprawność pierwszych zasad postępowania. Następnie, aby pokazywać penitentowi drogi, którymi ten ma
kroczyć w codziennym życiu musi być mądrym. Znaczy to, że powinien on
umiejętnie łączyć prawdę z dobrem w postępowaniu penitenta, czyli
rozpoznawać i doradzać takie postępowanie, które będzie oparte o prawdę i skierowane ku dobru. Powinien więc najpierw dążyć do rozpoznania
aktualnej sytuacji penitenta, a potem wskazać mu takie działania, które
umożliwią mu jak najlepsze chronienie relacji osobowych z Bogiem i innymi osobami. Dodajmy, że aby spowiednik dobrze rozpoznawał sytuację
penitenta i potrafił ukazywać mu konkretne dla niego dobro, jego intelekt
powinien być usprawniony w dużo większym stopniu niż wtedy, kiedy
rozważa i ocenia tylko własne postępowanie.
Trzeba jednak oddzielić zwykłą spowiedź od kierownictwa duchowego. W stosunku do kierownika duchowego wymagania są dużo wyższe.
Musi on posiadać doświadczenie nabyte w czasie długiej praktyki
duszpasterskiej. Poza tym mistrzowie życia duchowego wielokrotnie
podkreślają, że kierownictwa duchowego powinien podejmować się tylko
kapłan o głębokim wykształceniu teologicznym. Św. Teresa od Jezusa
przestrzegała nawet przed kierownikami, którzy są pobożni, ale nie wykształceni.2 Potrzebna jest tu wiedza przede wszystkim z zakresu Teologii
2 Por., Twierdza wewnętrzna, mieszk. V, rozdz. 1, w: św.Teresa od Jezusa, Dzieła, t.II,
Kraków 1987, s. 292- 300.
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Życia Wewnętrznego. Aby kapłan mógł należycie spełniać swoją rolę
musi znać wszystkie etapy życia duchowego i umieć je rozpoznawać.
Widząc, że jego penitent jest na którymś z nich, powinien wiedzieć jak ma
się zachować. Konieczna jest tu także wiedza z zakresu Teologii
Dogmatycznej, aby dobrze znać sposoby Bożego działania. Oprócz tego
wydaje się, że niezbędną cechą przewodnika dusz jest pokora. Kapłan
znów musi mieć świadomość, że tak naprawdę Duch Święty prowadzi
penitenta, a on sam jest jedynie jego narzędziem.

Podsumowanie
Podsumowując te rozważania zauważmy, że w świetle Etyki Chronienia
Osób duszpasterz ma do spełnienia bardzo istotną rolę. Dzięki jego posłudze człowiek może w pełni żyć i postępować we właściwym sobie
środowisku – środowisku osób. Często też dzięki posłudze kapłana, który
pilnuje, aby nawiązywać i chronić osobowe relacje z Bogiem, powierzeni
mu wierni podejmują poprawne etycznie działania, chroniące nie tylko
odniesienie do Boga, ale także relacje międzyludzkie. Wśród podstawowych powinności wynikających z tak ważnego powołania należy przede
wszystkim wymienić zdobywanie wiedzy teologicznej, która potrzebna
jest zarówno w posłudze sakramentalnej, jak i głoszeniu Słowa Bożego
oraz kierownictwie duchowym. Następnie należy wskazać na konieczność
rozwinięcia u kapłana kontemplacji, jako radosnego trwania i rozważania
relacji osobowych człowieka z Bogiem, który jest obecny w Swoim Ciele
i Swoim Słowie. W końcu trzeba podkreślić konieczność doskonalenia
praktycznych sprawności intelektu: Sumienia i Mądrości, aby kapłan
mógł dobrze rozpoznawać i wskazywać powierzonym mu wiernym takie
działania, które chronią osoby i relacje osobowe.
Tomasz Stępień
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Cnota męstwa i jej
żołnierskie egzemplifikacje
w „Sumie Teologicznej”
św. Tomasza z Akwinu
„Mężnym nazywamy tylko człowieka /.../ męstwo zawiera w sobie jakiś czynnik specyficznie
ludzki, tylko w człowieku spotykany.”1
„/.../ Męstwo, moc ducha, mocność (łac. fortitudo, franc. la force) spełnia ważną rolę w charakterze ludzkim jako cecha będąca warunkiem wszystkich cnót, lub jako cnota osobna
będąca zawartością ducha wobec trudności w działaniu. Aktem najbardziej właściwym tej
cnoty jest wytrzymałość wobec niebezpieczeństwa śmierci.” 2

1. Geneza, zakres oraz celowość tematu
Szanowni Państwo! Niech mi będzie wolno, już na wstępie wystąpienia,
podziękować serdecznie Organizatorom sympozjum za podjęcie problemu zawartego w jego temacie. Myślę, że podjęcie tego problemu, tu
1 I.M. Bocheński OP, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993, s. 36.
2 Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Tom 21, Męstwo (2-2, qu. 123-140),
Przełożył i objaśnieniami zaopatrzył: Ks. Stanisław Bełch, Londyn 1962. , s.7 „Uwagi
Wstępne” tłumacza.
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i teraz, jest niezwykle trafne i słuszne. Dowodzi ono szczególnego
wyczulenia i uwrażliwienia Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na ważne i aktualne zagadnienia życia społecznego i naukowego w naszym kraju (i nie tylko, czego przykładem ostatnim jest choćby
ogólnoświatowa dyskusja wywołana problemem klonowania zwierząt)
i jest realizacją powołania naukowego, polegającego m.in. na ukazywaniu
rozziewu i zakłóceń istniejących (bądź pojawiających się) pomiędzy
rzeczywistością społeczną a nauką, ściślej jeszcze rzecz precyzując,
pomiędzy materią społeczną i duchowym życiem społeczeństwa. Rozziew
ten, tradycyjnie głęboki i szeroki, wykazywał w mijającym stuleciu i wykazuje w dającej się przewidzieć przyszłości, tendencję do dalszego,
niebezpiecznego dla człowieka, pogłębiania się zamiast zawężania.
Czas przełomu, który świat i my – Polacy przeżywamy po roku 1989,
z jednej strony odsłonił i wciąż jeszcze odsłania głębię tego kryzysu
moralnego jaki dotyka ludzkość a wraz z nią i polskie społeczeństwo
a także, z drugiej strony, postawił nas przed zupełnie nowymi wyzwaniami
i zagrożeniami moralnymi (ujawnił po prostu nowe wyzwania i zagrożenia).
Trwające w Polsce od upadku komunizmu w 1989 roku dyskusje
dotyczące kondycji moralnej społeczeństwa (w szczególności jego elit
i wiodących grup zawodowych, takich jak: politycy, prawnicy, dziennikarze, lekarze, żołnierze, nauczyciele, naukowcy itd.) i jego transformacji
moralnej, nie zdołały niestety doprowadzić, poza jedną powszechnie
dostrzeganą konstatacją o tkwieniu i pogrążeniu społeczeństwa polskiego
w głębokim kryzysie moralnym, do wypracowania a raczej odsłonięcia
jakiegoś antidotum na istniejący stan zapaści moralnej Polaków, w postaci jakiegoś realistycznego, zgodnego z duchem i tradycją polską,
moralnego residuum. Zakończona dopiero co debata konstytucyjna jest
tego najlepszym i najpełniejszym potwierdzeniem. Jest też ona bolesnym
wyrazem zapoznania i zmarnowania przez czynniki odpowiedzialne za
rządy w Polsce (w latach 1989-1997) być może ostatniej, najpoważniejszej
szansy na powszechną, ogólnonarodową i ogólnospołeczną dyskusję nad
przeszłymi, aktualnymi i przyszłymi – widzianymi w perspektywie trzeciego tysiąclecia – podstawami/fundamentami aksjologicznymi polskiego
życia narodowego i państwowego. Abstrahując przy tym od oceny samej
treści uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP, można
sądzić, że treści te pozna niewielka tylko część społeczeństwa, i że tym
samym, aksjologiczne treści ustawy zasadniczej nie zostaną należycie
zinternalizowane przez chore moralnie społeczeństwo polskie.
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Konstatując głęboki kryzys moralny społeczeństwa polskiego, kryzys
którego szczególnie bolesnymi wyrazami obok patologii społecznych
takich jak: pijaństwo, złodziejstwo, narkomania, kryzys małżeństwa i rodziny, brak poszanowania dla życia, upadek wszelkich autorytetów,
publiczne zakłamanie, samozakłamanie, były i są amoralne zachowania
polityczne (np. rezultaty wyborów parlamentarnych 1993 i wyborów
prezydenckich 1995 roku, brak poszanowania prawa, państwa i władzy)
i społeczne (np. zgoda dużej części społeczeństwa – parafrazując przy tym
powiedzenie marszałka Józefa Piłsudskiego – na życie w wychodku,
a przynajmniej na życie w atmosferze wychodka, kryzys wiary, kryzys
patriotyzmu, brak myślenia kategoriami dobra wspólnego itd.) konstatowano i konstatuje się także kryzys moralny poszczególnych grup
zawodowych spełniających szczególnie ważne role w społeczeństwie grup
takich jak: nauczyciele, pracownicy naukowi, żołnierze zawodowi, lekarze, dziennikarze, politycy, przedsiębiorcy a nawet duszpasterze.
Konstatacji kryzysu moralnego większości „szczególnych” grup zawodowych społeczeństwa polskiego i towarzyszącym im po 1989 roku
nieśmiałym próbom jego zaradzenia (vide – modyfikacje Kodeksów etyki
zawodowej większości „szczególnych” zawodów – dziennikarze, lekarze,
prawnicy, żołnierze, nauczyciele, pracownicy nauki, politycy itd.) nie
towarzyszyła w zasadzie m.in. próba oparcia tych modyfikacji na gruntownych, filozoficzno-antropologicznych i właściwych tradycji polskiej
podstawach etyki ogólnej i zawodowej. W efekcie nowe kodeksy etyk
zawodowych, poza zmianami terminologiczno-technicznymi nie stanowiły dostatecznych podstaw dla zasadniczej, moralnej methanoi w większości grup zawodowych społeczeństwa polskiego. Uwaga ta dotyczy
także, a może przede wszystkim, w całej swej rozciągłości, grupy
zawodowej żołnierzy Wojska Polskiego. Kryzys moralny trawiący tę
grupę zawodową jest, można to powiedzieć bez ryzyka popełnienia
większego błędu, co najmniej adekwatny (jeśli nie większy jeszcze) do
stopnia kryzysu moralnego społeczeństwa polskiego.3 I w tej grupie
zawodowej, podobnie jak i w innych „szczególnych” grupach zawodowych
ich problemy moralne dyskutowane są bardzo niechętnie i „płytko”,
a jeżeli już są dyskutowane, to nie dotyczą z reguły spraw zasadniczych
tylko co najwyżej drugorzędnych. Abstrahują one najczęściej od wszelkich ocen i odniesień historyczno-osobowych chowając się do jakże
3 Armia jest przecież zawsze lustrem społeczeństwa. Niemieckie powiedzenie mówi też,
iż „każdy naród ma taką armię, na jaką zasługuje”.
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bezpiecznych i wygodnych kryjówek ogólności, relatywizmu, sceptycyzmu, psychologizmu, nihilizmu a nawet negatywizmu.
Ten stan rzeczy jawi się jako wielce niekorzystny i niebezpieczny dla
zgodnego z aspiracjami Narodu, dalszego funkcjonowania państwa i jego
Sił Zbrojnych, dla zachowania historycznej tożsamości etosu żołnierza
polskiego, którego naczelne wartości: „Bóg – Honor – Ojczyzna,” na
powrót wypisane są deklaratywnie, na sztandarach chyba już wszystkich,
jednostek Wojska Polskiego. Stan ten skłania nas do pilnego podjęcia
wysiłków zmierzających do pełnego respektowania w armii polskiej etosu
żołnierza polskiego m.in. na niwie wypełnienia żywą treścią, przy tym
treścią zgodną w pełni z duchem polskiej tradycji, stosownych zapisów
Kodeksu Honorowego Oficera Wojska Polskiego (KHO – WP). Skłania
nas także do poszukiwania filozoficzno-antropologicznych podstaw etyki
zawodowej oficera WP, w tym wyrażonych w KHO – WP kardynalnych
cnót żołnierskich. Jestem zdania, że wysiłek ten powinien być wspólnym
dziełem naukowców cywilnych i naukowców w mundurach. Tylko przy
ścisłym współdziałaniu żołnierzy i cywilów możliwy jest bowiem szybki
postęp na tej drodze. Potrzeba tego typu wysiłku (ugruntowania) jawi się
w całej pełni, a nawet narzuca, po lekturze „Sumy Teologicznej” św.
Tomasza z Akwinu, szczególnie tych jej kwestii, które poświęcone są
jednej z naczelnych cnót człowieka i zawodu wojskowego, mianowicie
cnocie męstwa.4 Porównanie „kodeksowego” określenia cnoty męstwa
z Tomaszowymi rozważaniami prowadzonymi wokół i na kanwie tej cnoty
ukazuje nam z jednej strony ubogość, nieprecyzyjność i dowolność
„kodeksowego” zapisu a z drugiej strony, na kanwie tej konstatacji,
wskazuje na potrzebę szczegółowego, filozoficznego opracowania tej
i innych, (pozostałych), podstawowych cnót żołnierskich. Cnota męstwa
opisana przez św. Tomasza może stanowić doskonały przykład a nawet
wzór do realizacji tego typu zamierzenia a to m.in. ze względu na jej
liczne żołnierskie egzemplifikacje podane w „Sumie Teologicznej”. Jak
zatem ujmuje „męstwo” św. Tomasz z Akwinu i co jego pojmowanie
męstwa wnosi do naszego, obecnego jego rozumienia na gruncie etyki
zawodowej żołnierza?
Mając przed sobą te wszystkie dane, z całym uzasadnieniem możemy
pytać o związek, jaki zachodzi pomiędzy Tomaszowym ujęciem męstwa

4 Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Tom 21, Męstwo (2-2, Qu. 123-140)...,
op. cit.
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a określeniem zawartym w Kodeksie Honorowym Oficera WP. Czy
Tomaszowe ujęcie męstwa zawiera jakieś gotowe opracowanie tej cnoty
żołnierskiej lub bodaj pewnych jej zagadnień/stron? Aby znaleźć odpowiedź na to i inne jeszcze pytania, musimy zdać sobie sprawę przede
wszystkim z zasadniczych tez i założeń Tomaszowego pojęcia męstwa.

2. Tomaszowe „pojęcie męstwa”
Św. Tomasz rozważając w „Sumie Teologicznej” (w drugim tomie, drugiej
części, kwestie 123-140) pojęcie męstwa czyni to w sposób wielce dla
siebie charakterystyczny, upraszczając maksymalnie problem, oczywiście
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzieli on mianowicie problem na
cztery części, ujmując go bardzo szeroko i zarazem bardzo wąsko. Przedmiotem jego uwagi są takie kwestie jak: 1. Cnotliwość męstwa; 2. Składniki cnoty męstwa; 3. Dar Ducha Świętego odpowiadający cnocie męstwa;
4. Przykazania dotyczące cnoty męstwa.
Na kanwie tak zarysowanych kwestii zasadniczych dotyczących męstwa, św. Tomasz formułuje następnie szereg pytań, na które sukcesywnie
odpowiada, sięgając przy tym do całej tradycji filozoficznej i etycznej.
Badanie natury męstwa nasuwa Tomaszowi m.in. następujące pytania:
1. Czy męstwo jest cnotą? 2. Czy jest cnotą specjalną? 3. Czy jego przedmiotem jest obawa i odwaga? 4. Czy dotyczy tylko obawy przed śmiercią?
5. Czy dotyczy tylko śmierci na wojnie? 6. Czy głównym aktem męstwa
jest wytrzymanie? 7. Czy działa przez wzgląd na własne dobro? 8. Czy
mężny czyn jest przyjemny? 9. Czy męstwo pojawia się głównie w nagłych
niebezpieczeństwach? 10. Czy posługuje się gniewem? 11. Czy jest cnotą
główną? 12. Czy męstwo jest darem? 13. Jaki jest stosunek męstwa do
innych cnót?
Odpowiadając na tak postawione pytania, św. Tomasz bardzo często
sięga m.in. do żołnierskich egzemplifikacji cnoty męstwa, co z punktu widzenia przedmiotu niniejszych rozważań, ma znaczenie niezwykle istotne.
Równie często żołnierskimi przykładami cnoty męstwa operuje Akwinata
przy okazji omawiania cnót z męstwem złączonych, które za przedmiot
mają niebezpieczeństwa i trudności pomniejsze (np. wielkoduszność,
wielmożność, cierpliwość i wytrwałość), jako też wadami im przeciwnymi.
Zanim jednak przejdziemy do prezentacji tych żołnierskich egzemplifikacji cnoty męstwa w „Sumie Teologicznej” spróbujmy przedtem zaprezentować Tomaszowe rozumienie nazwy męstwa. Zdaniem Akwinaty
„(...) Nazwa męstwa wydaje się pochodzić od mocy, która jest właści-
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wością każdej cnoty (...). Nazwę «męstwo» można rozumieć dwojako: Po
pierwsze jako pewną moc ducha w ogóle; tak rozumiane męstwo jest
cnotą ogólną, albo raczej jest warunkiem każdej cnoty, ponieważ jak
mówi Filozof5, istotną cechą cnoty jest działanie mocne i niewzruszone.
Po drugie jako moc specjalnie w wytrzymywaniu i przezwyciężaniu tego,
w czym zachowanie stałości jest najtrudniejsze, a więc groźnych niebezpieczeństw. Dlatego Cycero wyraża się: «męstwo jest to świadome i rozważne stawianie czoła niebezpieczeństwom i znoszenie cierpień». Tak
pojęte męstwo jest cnotą specjalną, gdyż ma za przedmiot dziedzinę
określoną.”6
Precyzując pojęcie męstwa w znaczeniu węższym, św. Tomasz rozumie
przez nie cnotę dającą „stałość, nie cofającą się wobec przeciwności,
jakiekolwiek by one były.”7 W znaczeniu szerszym zaś, męstwo znaczy
dlań „moc ducha, we wszystkim i zawsze.”8 W tym znaczeniu twierdzi
Tomasz, „męstwo pomaga w oporze przeciw naciskowi ze strony
wszystkich wad. Kto bowiem jest w stanie trwać mocno wobec tego, co
najtrudniej wytrzymać, ten zdolny jest tym samym do oporu wobec tego,
co do wytrzymania łatwe.”9
Zdaniem Akwinaty „(...)rola męstwa polega na usuwaniu przeszkód
krępujących wolę w uległości dla rozumu.”10 Zatem zadaniem cnoty
męstwa jest podtrzymywać wolę ludzką w kierowaniu się rozumem
pomimo obawy przed złem fizycznym11. Przedmiotem męstwa jest wobec
tego zarówno bojaźń jak i odwaga. Męstwo bowiem bojaźń powstrzymuje
a odwagę ukierunkowuje12.

5 Św. Tomasz ma na myśli Arystotelesa (przyp. MJN). Arystoteles zawarł swoje rozważania
nad męstwem m. in. w trzech etykach, tj. w Etyce Nikomachejskiej, Etyce Wielkiej i w
Etyce Eudemejskiej. Zob.: Arystoteles. Dzieła Wszystkie, tom 5. Etyka Nikomachejska.
Etyka Wielka. Etyka Eudemejska. O cnotach i wadach. Przekłady, wstępy i komentarze:
Daniela Gromska, Leopold Regner, Witold Wróblewski, Warszawa 1996, s.134-141, 330332, 439-444.
6 Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna...op.cit., s.14-15.
7 Tamże, s.15.
8 Tamże.
9 Tamże, s.15-16 i 19.
10 Tamże, s.16.
11 Tamże, s.18
12 Por. tamże, s.17.
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W tym kontekście, rozpatrując zagadnienie męstwa, św. Tomasz
formułuje pytanie korespondujące bezpośrednio z podjętym przez nas
problemem. Brzmi ono następująco: „Czy własnym przedmiotem męstwa
jest niebezpieczeństwo śmierci na wojnie?” Pytanie to wprowadza nas
m.in. w sferę Tomaszowych, żołnierskich egzemplifikacji cnoty męstwa
(na podstawie stanu żołnierskiego)13.

3. Żołnierskie egzemplifikacje cnoty męstwa
w „Sumie Teologicznej”
Szukając egzemplifikacji cnoty męstwa św. Tomasz odwołuje się do
tradycji filozoficznej i etycznej, do swych wielkich poprzedników duchowych i nauczycieli, takich jak np. Arystoteles, Cycero, św. Ambroży,
św. Augustyn, prezentując nam najpierw ich poglądy, by następnie, w drugiej niejako kolejności, przedstawić własne stanowisko w przedmiotowej
kwestii. Autorzy ci, w swej większości, rozważając pojęcie męstwa odwoływali się do jego wojskowo-wojennych egzemplifikacji twierdząc np.,
że „męstwo dzieli się na wojenne i domowe” (św. Ambroży), że „większość uważa sprawy wojenne za ważniejsze od cywilnych; mniemanie to
należy jednak odrzucić, gdyż w rzeczywistości wiele spraw życia cywilnego
miało większą wagę i wartość niż wojna” (Cycero), że „najwyższym
sprawdzianem męstwa jest postawa wobec śmierci na wojnie” (Arystoteles)14. W ślad za tymi autorami Akwinata stwierdza, że „męstwo zatem
dotyczy, jako właściwego sobie przedmiotu, niebezpieczeństwa śmierci na
wojnie, branej w ogólnym tego słowa rozumieniu.15”
Św. Tomasz swoje stanowisko w tej sprawie uzasadnia następująco:
„(...) męstwo umacnia ducha ludzkiego przeciw największym niebezpieczeństwom, a tymi są niebezpieczeństwa śmierci. Ponieważ jednak
męstwo jest cnotą, a cnota w swej istocie ma dążenie ku dobru, przeto
w konsekwencji człowiek mężny, by osiągnąć dobro, nie uchyla się od
niebezpieczeństwa śmierci. Niewątpliwie choroba, burza morska, napad
bandytów, czy cokolwiek innego, może grozić komuś niebezpiecze-

13 Podobnie czynił Arystoteles w swoich rozważaniach na temat męstwa. Por.:
Arystoteles. Dzieła wszystkie ... op. cit.
14 Tamże, s.20.
15 Tamże, s.21.
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ństwem śmierci, które jednak bezpośrednio nie jest spowodowane jego
dążeniem do dobra. Natomiast śmierć, grożąca żołnierzowi na wojnie,
jest bezpośrednio spowodowana jego dążeniem do osiągnięcia dobra,
jako że sprawiedliwa wojna jest obroną dobra społeczeństwa.”16
W ten sposób łączy Akwinata własny przedmiot męstwa z niebezpieczeństwem śmierci ponoszonej przez żołnierza na wojnie. Stanowi to
nie tylko wyraz realistycznej, niezwykle trafnej i prawdziwej konstatacji
zjawiska męstwa ale także swoisty ukłon św. Tomasza w stronę stanu
żołnierskiego. Można domniemywać iż Akwinata uważał za najefektywniejsze, najłatwiejsze i najwłaściwsze wskazanie istoty męstwa na podstawie i na przykładzie stanu żołnierskiego. Nie oznacza to oczywiście
wyłącznego powiązania przedmiotu męstwa i samego męstwa li tylko ze
stanem żołnierskim. Akwinata uważa bowiem, że wojnę może prowadzić
tak żołnierz walczącej armii, jak i osoba prywatna. Wynika to z faktu
rozumienia przez św. Tomasza pojęcia „sprawiedliwa wojna”. Według
niego pojęcie to „(...)może mieć dwojakie znaczenie: ogólne, dotyczące
żołnierzy walczącej armii, oraz indywidualne, gdy na przykład sędzia lub
inna osoba, nawet prywatna, trzyma się wiernie słuszności, pomimo że
grozi miecz lub inne niebezpieczeństwo, nawet śmiertelne. Zadaniem
cnoty męstwa jest dostarczyć duchowi mocy przeciw niebezpieczeństwom
śmierci, spowodowanej wojną powszechną i indywidualną, którą można
objąć wspólnym mianem wojny w ogóle. Męstwo zatem dotyczy, jako
właściwego sobie przedmiotu, niebezpieczeństwa śmierci na wojnie,
branej w ogólnym tego słowa rozumieniu. Jednakże człowiek mężny
zachowuje się należycie także we wszystkich innych niebezpieczeństwach
śmierci, zwłaszcza że cnota może człowieka narazić na wielorakie niebezpieczeństwa śmierci; na przykład usłużyć choremu przyjacielowi mimo
obawy zarażenia się chorobą śmiertelną, podjąć się podróży dla zbożnej
sprawy mimo obawy zatonięcia okrętu lub napaści zbójców.”17 Mężnym
zatem może być każdy człowiek, każdy może cnotę tę w sobie kształtować
i pielęgnować.
Do żołnierskich przykładów i cech stanu żołnierskiego odwołuje się
Akwinata także przy okazji omawiania cnót z męstwem złączonych jak
i wad męstwu przeciwnych. Ich szczegółowe przytoczenie i egzegeza
przerasta jednak już ramy niniejszego referatu.

16 Tamże, s. 21.
17 Tamże, s. 21.
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Z Tomaszowych, żołnierskich egzemplifikacji cnoty męstwa można
wnioskować, że „(...) 1) męstwo jest zaletą; 2) poziom męstwa jest od nas
zależny; 3) męstwo mamy obowiązek w sobie wychować; 4) męstwo
można zdobywać tylko przez ćwiczenia.”18
Konstatacje te mają, z punktu widzenia niniejszych rozważań, fundamentalne znaczenie erudycyjne i pedagogiczne. Mogą one też stanowić
kryterium pomocnicze w ocenie różnorodnych ujęć cnoty męstwa w literaturze przedmiotu, jak i w szczególności, w różnorodnych kodeksach
etycznych.

4. Cnota męstwa w Kodeksie Honorowym
Oficera Wojska Polskiego
Etos rycerski i wojskowy oraz jego kodeksowe ujęcia w Polsce mają
długie i piękne tradycje. Historia wojskowości polskiej odnotowuje wiele
pięknych przykładów, gdy miłość i poświęcenie dla dobra Ojczyzny
łączyły się harmonijnie z prawością postępowania i poczuciem żołnierskiej godności. „Katechizm moralny dla uczniów Korpusu Kadetów”,
opracowany przez księcia Adama Czartoryskiego – organizatora i komendanta Szkoły Rycerskiej, „Prawidła początkowe nauki obyczajów do
podjęcia uczącej się młodzieży przystosowane”, opracowane w formie
podręcznika przez Józefa Skrzetuskiego dla kadetów tejże szkoły, czy też
„Instrukcja powstańcza z roku 1863”, mogą być tego bezspornym przykładem. Zawierały one wyliczenie i omówienie podstawowych wartości
moralnych – cnót, konstytuujących etos żołnierza Rzeczypospolitej.
Wśród tych cnót zawsze poczesne miejsce zajmowała cnota męstwa.
Tradycja ta zachowywana i kultywowana była w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Przerwano ją
dopiero w tzw. Ludowym Wojsku Polskim zrywając w nim z tradycyjnym
etosem żołnierza polskiego i stając na stanowisku, że „(...) zarówno
moralność, jak i obyczaje mają charakter klasowy i ulegają przemianom
zależnie od kierunku ogólnych procesów społeczno-politycznych, cywilizacyjnych i kulturowych, a w szczególności od zmian ustrojowych.”19

18 O.I.M. Bocheński, OP., cyt. za: Ks. Stanisław Bełch..., op. cit., s. 8.
19 Por. Zasady etyki zawodowej żołnierza Polski Ludowej. Obyczaje żołnierzy
zawodowych Ludowego Wojska Polskiego. Wyd. drugie, MON 1974, s. 29
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W zasadach tych, w ich części, jeśli tak można rzec „normatywnej,” nie
pojawia się w ogóle pojęcie „męstwo.” Nie było to tylko, jak można dziś
sądzić przypadkowe, terminologiczne przeoczenie.
Dopiero wprowadzony do użytku w 1995 roku, a więc po odzyskaniu
przez Polskę i jej Siły Zbrojne pełnej suwerenności, Kodeks Honorowy
Oficera Wojska Polskiego powrócił do tradycyjnego etosu żołnierza
polskiego, czego ważnym i znaczącym wyrazem jest m.in. nobilitacja
cnoty męstwa. Kodeks ten wyraźnie dostrzega znaczenie tej cnoty w postawie etycznej współczesnego żołnierza i w charakterze każdego
człowieka, wymieniając, ustawiając i wyliczając ją na drugim miejscu (po
patriotyzmie) w szeregu podstawowych cech oficera, przed i obok takich
cech jak: wierność, sprawiedliwość, solidarność, koleżeństwo, uczciwość
i sprzeciwianie się złu20. KHO-WP definiując cechę męstwa stwierdza, iż
„(...) Męstwo to cecha umożliwiająca do końca wypełnić swoją służbę,
zwłaszcza w sytuacjach wymagających największego hartu ducha i wysiłku.”21
Czy jednak tak sformułowana cnota męstwa jako cecha stanu żołnierskiego nie razi swą wyjątkową lapidarnością i nieprecyzyjnością, i to
nie tylko na tle zarysowanego i przedstawionego wyżej Tomaszowego
pojęcia męstwa? Czy przeto nie wymaga ona rozwinięcia, wzbogacenia
i uwyraźnienia.22

5. Ocena możliwości zaadoptowania, wykorzystania
i internalizacji Tomaszowego rozumienia cnoty
męstwa przez żołnierzy III Rzeczypospolitej
KHO-WP pojęcie męstwa ujmuje, jak się wydaje, w sposób dalece
niewystarczający i nie sięgający ani do istoty tej cnoty, ani też do jej
znaczenia w życiu każdego żołnierza i człowieka. Analiza porównawcza
Tomaszowego pojęcia i rozumienia męstwa oraz kodeksowego określenia
19 Por. Zasady etyki zawodowej żołnierza Polski Ludowej. Obyczaje żołnierzy
zawodowych Ludowego Wojska Polskiego. Wyd. drugie, MON 1974, s. 29
20 Kodeks Honorowy Oficera Wojska Polskiego, Warszawa 1995, s. 6. Poza przedmiotem naszych rozważań pozostawiamy tu, wymagającą osobnego i szerszego studium,
kwestię oceny „jakości merytorycznej” przywoływanego kodeksu, jak i terminologicznych zawiłości jego treści.
21 Tamże, s. 7.
22 Czy podobnego wzbogacenia, rozwinięcia i uwyraźnienia nie wymagają także,
wszystkie pozostałe, wymienione w KHO-WP cnoty żołnierskie?

JERZY NIEPSUJ

63

tej „cechy” żołnierskiej pozwala na sformułowanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie niniejszej rozprawy: czy i o ile Tomaszowe rozumienie męstwa nadaje się do wypełnienia treścią i posłużenia za podstawę wykładni
dla kodeksowego rozumienia męstwa?
Wobec tego, co zostało zaprezentowane wyżej, odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko pozytywna. Jestem świadom, że jej
ugruntowanie wymaga dalszych badań analitycznych, i że już czas najwyższy aby pozostałe „kodeksowe” cechy – cnoty żołnierskie znalazły swe
gruntowne oświetlenie i filozoficzno-antropologiczną oraz etyczną wykładnię (podstawę) w Tomaszowych rozumieniach i analizach, a więc
w dziele – jak pięknie zauważa o. Innocenty Maria Bocheński, O.P. –
„(...) geniusza i bodaj największego znawcy duszy ludzkiej, jakiego wydały
dzieje”23. Tego domaga się dobro każdego współczesnego człowieka
i dobro każdego żołnierza, w tym naturalnie i żołnierza polskiego, gdyż
dla każdego „(...) Męstwo okazuje się prawdziwą cnotą, a więc wyraża
pełnię swej prawdziwości, w obliczu najbardziej krańcowego spośród niebezpieczeństw fizycznych, wobec grozy śmierci. Można się okazać moralnie mocnym w przeciwnościach i cierpieniach, wszakże prawdziwie mężnym okazuje się ktoś przez właściwą postawę wobec śmierci. Śmierć jest
egzaminem z posiadanej cnoty męstwa, a umrzemy i przez egzamin ten
przejdziemy wszyscy”24
Rzecz jest więc nazbyt ważna by ją bagatelizować i pozostawiać w zawieszeniu. Dotyczy ona bowiem – jak to bardzo trafnie ujął O.I. M.
Bocheński – „spraw wiecznych, bo postawy człowieka wobec walki
i śmierci.”25
Jerzy Niepsuj

23 Cyt. za: Ks. Stanisław Bełch...,op.cit., s. 8.
24 Tamże, s. 176.
25 O.I. M.Bocheński, OP., w: Ks. Stanisław Bełch...,op.cit., s. 8.
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Etyka inżyniera.
Próba ogólnej
charakterystyki
1. Wstęp
Etyka inżyniera jest jedną z ciekawszych i młodszych etyk zawodowych.
Jest to zarazem etyka ważna, bowiem:
1) współcześnie staje się ona tzw. etyką zawodową wielką i, być może,
jedną z największych;
2) jej funkcjonowanie wychodzi naprzeciw charakterystycznej dziś
ogólnej tendencji – praktycznej realizacji potrzeby aksjologicznej –
wykorzystania czynnika (pierwiastka) etycznego jako ważnego regulatora
przemian i procesów związanych z aktywnością człowieka (rodzaju
ludzkiego), co m.in. uwidacznia dążenie do zapewnienia pierwszeństwa
„osobowości etycznej” nad podmiotem poznającym i działającym1 oraz
przyjmowana coraz szerzej zasada prymatu etyki nad techniką. I tak na

1 O czym m.in. mówią już H. Rickert i M. Weber. Szerzej zob. J. Urbański, Wartości
w świecie techniki, W: A. Kiepas, J. Urbański, „Wybrane problemy filozofii techniki”,
WAT, Warszawa 1994.
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przykład w encyklice Jana Pawła II Redemptor Hominis czytamy: „Rozwój
techniki (...) domaga się proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki”
(p.15) i dalej, „istotny sens tej «królewskości» (tj. powołania człowieka
do uczestniczenia w przebudowie świata, w «Boskim Dziele Stworzenia»
– JU), tego panowania człowieka w świecie widzialnym (...) leży w pierwszeństwie etyki przed techniką (podkr. JU), leży w pierwszeństwie ducha
wobec materii” (p.16)2 ;
3) jest ona „podręcznikowo” aksjologiczna, m.in. z tej prostej
przyczyny, że świat wartości wprost „przenika” technikę i działanie
techniczne3 . To zaś umożliwia szersze odniesienia, pozwala wartościować, porównywać różne dobra itp. Współczesna refleksja aksjologiczna podkreśla związki różnych dziedzin wartości i dlatego pole etyki
inżyniera jest tak ciekawym obszarem badawczym. Np. o ileż uboższe
byłyby rozważania na ważną kwestią antropologii filozoficznej: „być” czy
„mieć”.
Działalność techniczna wymaga zwłaszcza ładu aksjologicznego –
ustalenia porządku w świecie wartości, tak by można było w pełni
rozumieć sens techniki, uzyskać kryteria dla dokonania ocen przewidywanych skutków jej użycia, dokonać prawidłowego jej wartościowania
itp. Chodzi głównie o rozpatrzenie następujących klas wartości: – technicznych (np. użyteczność, prostota, dostępność, perfekcja działania,
właściwości konkretnych urządzeń technicznych), mikro– (np. rentowność, zysk, koszty) i makroekonomicznych (np. bogactwo, zaspokajanie potrzeb społeczeństwa), humanistycznych (m.in. bezpieczeństwo,
jakość życia indywidualnego i społecznego oraz – zwłaszcza – wartości
moralne) oraz ekologicznych – ich uporządkowanie i hierarchizację,
oczywiście przy zapewnieniu prymatu etyki4 ;
4) pozwala weryfikować (falsyfikować) pewne „prawdy”, wskazując
np. jak szkodliwym mitem jest twierdzenie: „to, co technika zepsuła, to
technika może naprawić”. Jak bowiem „naprawić” śmierć i zniszczenie
dokonane przy pomocy techniki? Gdy ginie człowiek, to ginie cały mały
kosmos. Osoba ludzka jest niepowtarzalna. Także te łososie, które dziś

2 Jan Paweł II, Redemptor Hominis, W: „Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II”,
Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 39 i 41-42.
3 Zob. J. Urbański, Wartości w świecie techniki, op. cit., s. 78-97.
4 Szerzej zob. J. Urbański, Zagadnienie ładu moralnego a problem bezpieczeństwa,
W: R. Rosa (red.), „Problemy bezpieczeństwa w myśli obronnej i wojskowej”, AON,
Warszawa 1996.
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pluszczą się w Tamizie, i których „powrotem” słusznie szczycą się ekologowie, to przecież nie te same ryby, które zginęły. W sprawie zachowania i obrony życia nie można uspokajać sumienia;
5) sygnalizuje nadejście swoistego zwrotu normatywnego w etyce –
analizując ważne dla całej nauki (i dla człowieka w ogóle) zagadnienie
odpowiedzialności wskazuje na potrzebę uznania tzw. odpowiedzialności
instytucjonalnej i uwzględnienia wniosków stąd wypływających5.

2. Problemy ogólne etyki inżyniera
2.1. Ogólna charakterystyka etyki inżyniera
W naszych opiniach na temat różnych ludzi często używamy
określenia „dobry (porządny itp.) człowiek”. Co zmienia się gdy mówimy
„dobry (porządny itp.) inżynier”? Myślimy najczęściej: „oto jest...
fachowiec”, dostrzegając li tylko czysto techniczną stronę jego działalności. Faktycznie zaś dokonaliśmy, na ogół bezwiednie, ważnego wartościowania z punktu widzenia etyki inżyniera, uznaliśmy jego postępowanie za moralne (dodatnie w sensie wartościującym) i założyliśmy
konieczność posiadania przezeń właściwej formacji duchowo-moralnej
inspirującej takowe działanie. Tak ujawnia się ważny aspekt etyki inżyniera – profesjonalizm.
Inżynier postępuje moralnie gdy jest fachowcem – w pełni kompetentnym i odpowiedzialnym przedstawicielem uprawianego przez siebie
zawodu. Inaczej mówiąc: punktem wyjścia rozważań nad etyką inżyniera
powinny być wnioski wynikające z analizy – od strony etycznej – indywidualnych i społecznych (zwłaszcza) stron jego działalności zawodowej –
pracy i jej efektów. Zamiast moralizowania, należy podejmować wnikliwe
analizy, dążyć do zrozumienia całej złożoności działalności technicznej
w kategoriach profesjonalizmu.
Ważny dla inżyniera imperatyw technologiczny głosi: „podejmuj tylko takie projekty i pomagaj wdrażać tylko takie rozwiązania, które nie

5 A. Kiepas, Moralne wyzwania nauki i techniki, Katowice 1992, s. 92-112.
6 M. Bunge, Treatise on basic philosophy, Vol. 8, [Ethics: The Good and the Richt],
Reidel, Dordrecht 1989.
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narażają na szwank dobra wspólnego i wzbudzaj czujność społeczną
przeciw wszelkim takim przedsięwzięciom, które nie spełniają tego
warunku”6. Profesjonalizm jako taki (tzn. każdego zawodu, nie tylko
inżyniera) polega nie tylko na posiadaniu kompetencji ściśle zawodowych
i, w szerokim znaczeniu, tzw. „sprawności technicznych”, ale głównie na
uwzględnianiu pierwiastka etycznego, na posiadaniu umiejętności przewidywania (co można ukształtować) skutków podejmowanego przez nas
działania dla człowieka.
2.2 Przesłanki i podstawy etyki inżyniera
Głównym powodem istnienia etyki inżyniera jest już samo istnienie tego
zawodu i liczne, jakże niekiedy ważne problemy moralne, jakie rodzi jego
wykonywanie, tak dla samego inżyniera, jak i – zwłaszcza – dla innych
ludzi. Zawodowi inżyniera przysługuje status deontologiczny. W obliczu
problemów moralnych, o czym dalej, przed jakimi postawiony zostaje
inżynier „zwykła” etyka normatywna dziś już nie wystarcza, potrzebne są
często wnikliwe interpretacje norm oraz jasne reguły i zasady postępowania.
Etyka inżyniera jest, jak na etykę zawodową, stosunkowo młoda. Jej
obecne postacie (ściśle biorąc – funkcjonuje wiele etyk inżynierskich) są
wyrazem potrzeb i moralnych poglądów środowisk inżynierskich II połowy XX wieku, są też stale rozwijane i doskonalone – przykładem etyka
komputerowa. Większą przesłanką jej formułowania stanowi zależność
losów praktycznie całej ludzkości od dobrego funkcjonowania techniki;
mniejszą (choć równie ważną) przesłanką – potrzeba zapewnienia
bezpieczeństwa samym inżynierom (i ich środowisku społecznemu),
ochrona przed zagrożeniami moralnymi związanymi z wykonywaniem
zawodu i z samą działalnością techniczną.
Z potrzeb i specyfiki samego zawodu inżyniera wynika m.in. konieczność regulacji stosunków wewnątrz samego zawodu, wyartykułowanie
„wskazówek moralnych” (swego rodzaju „drogowskazów etycznych”)
oraz stworzenie swoistych zabezpieczeń moralnych umożliwiających
zapobieżenie powstawaniu (możliwych do przewidzenia) błędów czy
nadużyć, np. finansowych. Chodzi też o kreację właściwych postaw moralnych inżynierów, wyjście poza indywidualizm oraz preferowanie –
niezbędnego w tym zawodzie – życia i działania w zespole. Z tym wiąże
się, o czym dalej, charakterystyczne dla doby współczesnej przechodzenie
od tzw. odpowiedzialności indywidualnej do odpowiedzialności instytucjonalnej.
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Z działalnością inżynierów wiązane są oczekiwania i obawy społeczeństwa, które im zaufało (jako specjalistom i jako życzliwym temu
społeczeństwu osobom) i które chce mieć zapewnioną spokojną i bezpieczną egzystencję. Rzecz w tym, że z punktu widzenia rozwoju
techniki – jak to pokazuje filozofia techniki – takiej pewności nie da się
w pełni osiągnąć. Powinność inżynierska (obowiązek moralny) zderza
się z ryzykiem. I jest to sytuacja typowa, specyficzna dla działalności
technicznej – złożonych procesów tworzenia i wykorzystania współczesnej techniki, zwłaszcza tzw. wysokiej. Właśnie od minimalizowania
ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa zależą losy samych inżynierów,
losy innych (nawet wszystkich) ludzi i nawet życia na Ziemi w ogóle.
Dlatego też ocena właściwości i skuteczności działania technicznego
staje się w dużej mierze refleksją etyczną, zaś aktywność intelektualna
inżyniera w wymiarze etycznym – niezbędną dla jego w pełni świadomego
zaangażowania się w działanie techniczne oraz do podjęcia ciążącej na nim
odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, etyka zawodowa inżyniera nie jest
jego sprawą prywatną. Charakter pracy inżyniera rodzi m.in. konieczność:
– wykształcenia zdolności do rozpoznawania dobra i zła, uwrażliwienia (jednostki i całego środowiska inżynierskiego) na moralne aspekty
rozwoju i stosowania techniki, przygotowanie do właściwego przewidywania skutków jej użytkowania – indywidualnych i społecznych,
pozytywnych i (zwłaszcza) negatywnych. I to wszelkich, nie tylko moralnych;
– wykształcenia zdolności do rzeczywistego ponoszenia odpowiedzialności, wyjścia poza partykularne widzenie działalności technicznej,
poza właściwe jej specyficzne reguły;
– ukształtowania odpowiedniego poziomu zaufania ludzi i społeczeństwa do pracy inżyniera i jej efektów.
U podstaw rozważań nad etyką inżyniera leżą głównie potrzeby
praktyczne, które zobowiązują do analizy tego, co nazywamy (w sensie
neutralnym) moralnością zawodową, określenia istoty tego zjawiska,
wyjaśnienia jak i dlaczego funkcjonuje zwłaszcza jego jądro – „żywa etyka
inżyniera”, oraz jakie ma ona możliwości wpływu na losy ludzi i ludzkości.
Nie można znaleźć się w sytuacji lotników, którzy po zrzuceniu jakiejś
straszliwej bomby widzą rozpadającą się Ziemię i wołają pełni rozpaczy:
„Boże, gdzie my teraz wylądujemy!” Quisquid agis prudenter agas et
respice finem. Ziemia jest dla ludzkości jakby statkiem kosmicznym
i trzeba uwzględnić to, że nasze ludzkie losy zależą od dobrego funkcjonowania techniki, zaś sprawczo – od inżynierów.

70

ETYKA INŻYNIERA

Już z powyższego widać, że pojęcie etyka inżyniera ma kilka znaczeń:
1. szczegółowa etyka normatywna – zapisana m.in. w postaci rozważań
teoretycznych oraz tzw. kodeksów inżynierskich. W tym znaczeniu
myślimy o tzw. deontologii inżynierskiej – etyka zawodowa jawi się tu
w pełni jako nauka filozoficzna;
2. etyka faktycznie funkcjonująca w środowisku inżynierskim. Nazwijmy
ją, z braku lepszej nazwy – „żywa etyka inżyniera”. Nb., używany niekiedy termin etos inżyniera, czyli zbiór norm i reguł umożliwiających
inżynierom wewnętrzną samodeterminację działalności technicznej
i pracy zawodowej, poprzez który środowisko inżynierskie wpływa na
swoich członków, wydaje się tu nazbyt szeroki, bowiem obejmuje też
wzorce obyczaju7. „Żywa etyka zawodowa” wpływa na ludzi techniki
w postaci np. przekonań wyrażanych w zdaniach wartościujących typu:
„inżynier powinien...”, „inżynierowi nie wolno...” itp. Ta etyka właśnie
powinna być poddawana próbie rekonstrukcji teoretycznej, znajdować
wyraz w tezach kodeksów inżynierskich itd.;
3. postępowanie etyczne konkretnego inżyniera, to znaczy postępowanie
zgodnie z normami ww. etyki, moralne w sensie wartościującym.
Etyka inżyniera stale się rozwija. Widać to wyraźnie na przykładzie
analizy treści kodeksów inżynierów8. Przy okazji ujawniają się też inne
prawidłowości. Nawet pobieżna analiza wyraźnie wskazuje na ich zorientowanie na zachowanie dobra człowieka jako takiego i dobra każdego
człowieka, na zachowanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich i uniwersalnych. Dlaczego jednak niekiedy kodeksy te nie są najwyższego
lotu? Abstrahując od całkiem prozaicznych przyczyn (np. słabe przygotowanie teoretyczne autorów) zauważmy iż istnieją trudności w jasnym
wyłożeniu samej myśli etycznej, m.in.:
– wartości moralnych nie można wprost przełożyć na wartości techniczne;
– urzeczywistnianie wartości technicznych nie prowadzi automatycznie
do zachowania wartości humanistycznych i ogólnoludzkich.
Zasadnie uznaje się, że kodeks etyczny tworzy się poprzez „konkretyzację i uszczegółowienie ogólnych norm funkcjonujących w społeczeń7 Szerzej zob. J. Urbański, Pierwiastek moralny w etosie oficerskim, W: M. Adamkiewicz
(red.), „Tradycje i współczesność etosu oficera Wojska Polskiego”, WAT, Warszawa
1997.
8 Przykłady kodeksów inżynierskich zob. np.: H. Lenk, G. Ropohl (red.) Technik und
Ethik, Stuttgart 1987; A. Kiepas, Moralne wyzwania..., op. cit., s. 74-76; R. Nazar,
Problemy moralne zawodu inżyniera, Poznań 1974.
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stwie, dostosowując je do specyfiki danego zawodu i wzbogacając o reguły
związane z istotą działań zawodowych”9. Takie ujęcie zagadnienia wymaga dopowiedzenia. Kodeks jest manifestacją nie tylko potrzeb środowiska, ale – co najistotniejsze – przede wszystkim „żywej etyki zawodowej”.
Etyka inżyniera – jak wydaje się – wykracza też poza ramy ogólnych norm
moralnych faktycznie funkcjonujących w danym społeczeństwie, ściślej:
korzysta z norm bardziej uniwersalnych, sprawdzających się w danym zawodzie. Jest to swoiste powinowactwo genetyczne norm. Dla przykładu,
analiza sukcesów Japończyków w pracy zawodowej ujawnia związek tych
sukcesów z funkcjonowaniem zbioru tradycyjnych wartości i zasad w tym
społeczeństwie – m.in. pracowitości, poświęcenia w pracy, dla rodziny,
zdyscyplinowania, uznania dla przywództwa, lojalności. Wszystkie te cechy zaś ukształtowały się na japońskiej wsi, gdzie dobra uprawa pól ryżowych była warunkiem życia lub śmierci nawet całej populacji.
Zauważmy też, że istniejące kodeksy inżynierskie niejednokrotnie są
w praktyce mało stosowane, oraz – co obciąża autorów – ułomne w swej
konstrukcji teoretycznej (system wartości, kategorie itp.) i – niekiedy –
zadziwiająco ubogie w treści, mało przekonywające. Nierzadko też odnosi
się wrażenie, że są to dokumenty przygotowane dla większości zawodów
oraz że nie uwzględniono tzw. podstaw etyki.
Zwłaszcza niebezpieczne jest tworzenie kodeksu zawodowego bez
refleksji filozoficznej – o czym dalej. Teraz zauważmy jedynie, że istnieje
potrzeba rozwoju filozofii techniki i – z jej wykorzystaniem – etyki inżyniera10. Nb., etyka nie powinna stanowić jedynie etykiety dla jakiegokolwiek zawodu. Wydaje się też, że współczesne zagrożenia cywilizacyjne
bardziej wymagają refleksji etycznej niż postawy kodeksowej, wymagają
wrażliwości moralnej, internalizacji zasad „żywej etyki zawodowej” w sumieniu inżyniera. Zresztą, jak wiadomo, w żadnym kodeksie nie znajdziemy gotowych recept na wszelkie okazje oraz jest tak (i dobrze), że co do
spraw etycznych nie można się po prostu umówić.

9 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1995, s. 67.
10 Filozofia techniki nie jest systemem filozoficznym, ale „tylko systemem pytań, pośród
których najważniejsze jest zagadnienie, co to jest technika i jakie znaczenie ma ona dla
człowieka” (J. Bańka, Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego, Katowice 1980, s. 81). Obszarami zainteresowań filozofii techniki są m.in.:
ontologia techniki, gnoseologia techniki, technika a rozwój społeczny, człowiek
a technika, aksjologia techniki, etyka techniki, filozoficzno – etyczne problemy techniki
militarnej (szerzej zob. J. Urbański, Przedmiot filozofii techniki, W: A. Kiepas,
J. Urbański, „Wybrane problemy filozofii techniki”, op. cit., s. 11-31).
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Zwróćmy uwagę na aspekt pedagogiczny „żywej etyki inżyniera”. Być
inżynierem to zarazem zawód i powołanie, trzeba doń odpowiednio
przygotować, w tym zwłaszcza uformować moralnie. Zawód oznacza konieczność wykonywania określonych obowiązków i, z tego tytułu,
zdobywanie środków do życia. Ale w działalności inżyniera nie chodzi
tylko o właściwe wykonywanie obowiązków – jest to zarazem służba
społeczna. Z tym wiąże się powołanie inżyniera – m.in. jakże istotne
i kontrowersyjne przekonanie o swojej misji i dążenie do wychodzenia
ponad przeciętność. Ale czy tylko?
Na co dzień trzeba przecież znajdować praktyczne rozwiązania w takich kwestiach jak np. pracoholizm („zatracenie się” w pracy, jakby
narkotyczne od niej uzależnienie) czy funkcjonowanie światopoglądu
technicystycznego oraz złudnych i szkodliwych mitów i przekonań związanych z działalnością inżynierską. I właśnie istnienie „żywej etyki”
przyczynia się do pogłębienia samowiedzy moralnej ludzi, którzy się z nią
stykają, według jej zasad działają. Oczywiście, znaczenie to należy
wydobyć i pokazać, ale przy okazji nie wolno popełniać „błędu oświeceniowego”. Przeświadczenie o godziwości takiego a nie innego postępowania w działalności zawodowej może być szczere i spontaniczne głównie
dlatego, że faktycznie funkcjonuje etyka zawodowa, że jest ona potrzebna
oraz dlatego, co istotne, że swoistością gatunkową rodzaju ludzkiego jest
zdolność odróżniania dobra od zła.
2.3 Kwestia podstaw etyki inżyniera
Deontologia inżyniera, tak jak każda etyka zawodowa, jest nauką
filozoficzną w znaczący sposób powiązaną z innymi dziedzinami myśli
filozoficznej. Przyjrzyjmy się tym związkom. Etyka inżyniera przede
wszystkim korzysta z etyki ogólnej – wiedzy o moralności, całej bogatej
aparatury pojęciowej, metodologii itp. Jest to jednak powiązanie dość
specyficzne.
Etyka inżyniera genetycznie jest związana z uprawianiem zawodu,
ściślej – z realizacją funkcji inżynierskich i ról zawodowych, oraz
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa człowiekowi i społeczeństwu,
zminimalizowania negatywnych konsekwencji działalności technicznej.
Zachowanie porządku aksjologicznego w działalności technicznej (i szerzej: w pracy inżyniera11) służy w istocie wszystkim ludziom, każdy człowiek bowiem korzysta z techniki, jest zwłaszcza (w większym lub mniejszym stopniu) jej użytkownikiem lub operatorem.
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W szczególności chodzi o zachowanie i umocnienie autonomicznej
wartości jednostki ludzkiej, czyli przysługujących każdej jednostce
niezbywalnych i nienaruszalnych praw – do życia, wolności, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia itd. W ten sposób powstaje pewien dystans
między deontologią inżyniera a etyką ogólną, nawet wydaje się, że ta
pierwsza nie musi w jakiś szczególny sposób korzystać z jakiegoś
konkretnego systemu etyki normatywnej w całości, ani preferować jakieś
rozwiązania systemowe. Wprost przeciwnie – jest ona, przynajmniej
w części, ponadsystemowa (asystemowa), zaś sam związek ma w wielu
miejscach charakter narzędziowy i subsydiarny.
Podziały systemowe w ogólnej etyce normatywnej „zaciemniają”
nieraz analizę sytuacji moralnej. Etyka inżyniera (i każda etyka zawodowa) nie może sobie pozwolić na taki luksus – jest aż do bólu realistyczna i inaczej być nie może, bo uzasadnieniem jej istnienia jest nie
tylko ochrona samego zawodu i osób ten zawód uprawiających, ale
przede wszystkim – innych ludzi. W etyce inżyniera stawką może być los
ludzkości i życia w ogóle.
W sytuacji zagrożenia globalnego maleje jakby problem zróżnicowania systemów normatywnych etyki ogólnej. Zapewnienie moralności
środowiska inżynierskiego może być ważnym elementem naszej teraźniejszości i przyszłości. Nb., analiza treści współczesnych systemów etycznych
zadziwia – dostrzega się podobne problemy, katalogi cnót, wspólną
troskę o człowieka, jego dobro i dobro wspólne itp., oczywiście przy zachowaniu różnicy podstawowej, jaką są sposoby i kontekst uzasadnienia.
Głoszone często jest to samo i – wbrew starożytnej maksymie – znaczy, to
samo, np. w sprawie zagrożeń ekologicznych, zagrożenia samym istnieniem broni masowego rażenia. Właśnie problemy ekologiczne sytuują
rozważania etyczne ponad podziałami, w swej istocie nierzadko ideologicznymi czy światopoglądowymi.
Tezy etyki zawodowej muszą być autentyczne, bo to m.in. jest warunkiem jej funkcjonowania. Czy jednak są to zarazem tylko zwykłe aplikacje
norm ogólnej etyki normatywnej? Warto zauważyć, że etyka inżyniera
czerpie z etyki ogólnej – rozwija jej tezy i poddaje się jej ocenie, uznaje za
swoistą instancję odwoławczą, decydującą. Z drugiej strony jednak to

11 Tzw. działalność techniczna stanowi najważniejszy, ale nie jedyny obszar aktywności
zawodowej inżyniera. Równie ciekawe od strony etycznej wydają się np. rozważania
nad problematyką pracy twórczej i produkcyjnej, pracy zespołowej, kierowania
i zarządzania oraz oddziaływania wychowawczego inżyniera.
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rozwój etyki zawodowej np. inżyniera wpływa na rozwój etyki ogólnej,
choćby przez pogłębienie naszej wiedzy na temat „odpowiedzialności”.
Klasycznym przykładem swoistego „sprzężenia zwrotnego” obu rodzajów
etyk (zawodowej i ogólnej) może być analiza cnoty „męstwa”, w której
wykorzystano „żywą” etykę wojskową (rycerską), dokonana przez św. Tomasza z Akwinu.
Związek i separacja, swoista dialektyka obu typów etyk jest dość
wyraźnie widoczna przy analizie norm, zasad i reguł występujących w etyce inżyniera. W etyce inżyniera znajdujemy:
Po pierwsze: swoistą dla zawodu inżyniera i dokonywaną według
właściwej dlań hierarchii wartości konkretyzację ogólnie uznawanych
w społeczeństwie powinności moralnych. Uprawianie zawodu inżyniera
wymaga posiadania nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych, ale
także wysokich kwalifikacji moralnych, gwarantujących właściwe pod
względem etycznym wypełnianie obowiązków zawodowych. Są wśród
nich:
– normy moralne właściwe dla każdego zawodu jako takiego. Są to
normy uniwersalne i wspólne (lub bardzo zbliżone) dla wszelkich etyk
zawodowych. Ta duża grupa norm (wartości) jest wyraźnie potrzebna
i użyteczna w dobrym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Ich interpretacja – akcentualizacja i precyzacja zasługuje na wnikliwą uwagę. Są to
między innymi normy (wartości) związane z wykonywaniem pracy jako
takiej, regulujące stosunek do ludzi (wewnątrz i na zewnątrz grupy
zawodowej). Dla przykładu, w katalogu optymalnego systemu wartości
moralnych etyki zawodowej znajdują się: mądrość (kierowanie się prawdą i dobrem), odpowiedzialność, kreatywność, lojalność, solidność, honor
zawodowy, sumienność, pracowitość, solidarność grupowa, samodyscyplina i subordynacja, poczucie wspólnoty.
Realizacja tych norm ma ważne znaczenie praktyczne dla funkcjonowania zawodu. Dla przykładu – solidność. Brak solidności w wykonawstwie przyjętych zadań (obowiązków) powoduje spadek zaufania
i owocuje: dla jednostki ludzkiej – tym, że nikt nie będzie chciał
korzystać z usług „takiego fachowca”, dla danej grupy zawodowej zaś –
utratą dobrego imienia, prestiżu. To drugie zwłaszcza wiąże się
z oczekiwaniami i potrzebami kontrahentów i społeczeństwa (użytkowników) – chcemy korzystać z dobra, mieć poczucie bezpieczeństwa itp.
O tym jak złożony jest to proces świadczyć może (niezasłużone)
odium winy jakie spadło na inżynierów w okresie wielkiego kryzysu lat
trzydziestych XX wieku. Nb., istotną przesłanką tego kryzysu zaufania
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społecznego był brak skromności samego środowiska inżynierów, uleganie mitowi swej wielkości, przekonanie o swej wyjątkowości, nieograniczonych możliwościach tworzenia itd. Nieco inaczej, ale równie
złożenie wygląda zagadnienie lojalności w sprawach zawodowych – potrzeba znalezienia modus vivendi (bycia lojalnym) wobec sprawy
(instytucji, zawodu) i wobec osób (pracodawcy, pracowników, innych
inżynierów, klientów) – zresztą problem ten w ciekawy sposób łączy się
z kwestią zachowania godności (człowieka, zawodu, życia);
– normy moralne swoiste dla etyki inżyniera. Są to szczególne,
obowiązujące inżyniera zasady preferencji wartości w sytuacjach
konfliktowych. Przykładem może być: ochrona moralna własności
autorstwa wynalazku technicznego, nakaz udostępniania ludziom rozwiązań, które mogą im służyć (nie ukrywanie wynalazków). Są to normy
o doniosłych skutkach osobowych i społecznych, np. oszczędność (tak by
uniknąć rabunkowej eksploatacji surowców, zwłaszcza tzw. zapasów
nieodnawialnych). Są to wreszcie te wartości, które manifestują się
w działalności technicznej.
Szczególnie istotna jest fachowość inżyniera i związany z nią nakaz
„wyjścia poza partykularne widzenie działalności technicznej”. Nikt, tak
jak inżynier nie jest w stanie dokonać zarazem fachowej i moralnej oceny
przewidywanych skutków nowo wprowadzanej techniki. Chodzi o widzenie szersze i głębsze problematyki działalności technicznej, uwzględniające całość odniesień humanistycznych – indywidualnych i społecznych.
W istocie jest to „na nowo odczytanie”, tzn. w stopniu wyższym, tego,
co nazywamy fachowością i kompetencją, chodzi tu m.in. o rzetelność
i perfekcję wykonawstwa, zwłaszcza o wiedzę o możliwych skutkach
podejmowanych działań, uwrażliwienie na ich moralne aspekty oraz
ukształtowanie umiejętności oceny i eliminacji zła. Z tym zresztą wiążą
się wskazania uprawnień będących pochodną pełnionych zadań
(obowiązków), np. uprawnienia inżynierów podejmujących się opanowania i likwidacji katastrof i awarii (choćby: gaszenie pożarów platform
wiertniczych na morzu, likwidacja skutków katastrofy w Czernobylu
[26 kwietnia 1986 roku]).
Na uwagę zasługuje zróżnicowanie tych norm, głównie ze względu na
specyfikę i dyferencjację zawodu inżynierskiego. Według chronologicznych stadiów produkcji można wyróżnić najogólniej biorąc następujące typy ról inżynierskich: inżyniera kierownika; inżyniera projektanta
i konstruktora; inżyniera badań naukowo – poszukiwawczych; oraz
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inżyniera ruchu12. Funkcjonują nadto różne subzawody i tzw. hybrydy
zawodowe, np. inżynier rolnik, inżynier marynarz, inżynier strażak, inżynier żołnierz (nb., można też wyróżnić inżynierów pracujących w przemyśle zbrojeniowym). Te i podobne zróżnicowania zawodu inżyniera
powodują wyartykułowanie pochodnych im powinności moralnych.
Po drugie, w etyce inżyniera znajdują się różne, związane z istotą
działań technicznych, pozaetyczne normy i reguły postępowania. Oczywiście, „przedmiotowo” jest to nieuprawnione (jako swoiste pomieszanie porządków), jednakże z drugiej strony – działającego inżyniera
(„podmiotowo”) – jest to jak najbardziej pożądane, a więc: praktycznie
uzasadnione. Niekiedy nawet przyjmuje to formę specyficznych obyczajów zawodowych – budowniczowie mostu mają np. zwyczajowy obowiązek stać pod nim podczas tzw. próby pełnego obciążenia.
Etyka inżyniera ma sprzyjać dobremu wykonywaniu zawodu. Dlatego
też normy moralne i reguły obowiązujące inżynierów mają przede
wszystkim:
1. wzbudzać zaufanie społeczeństwa do zawodu inżynierskiego oraz
sprzyjać podnoszeniu prestiżu środowiska inżynierów w opinii społeczeństwa;
2. wzmacniać poczucie obowiązku i regulować stosunki międzyludzkie
w samym zawodzie. W szczególności chodzi o zapewnienie właściwego
zachowania się inżynierów wobec siebie, tak aby uzyskać zwartość
środowiska i sprawne jego funkcjonowanie;
3. określać właściwy stosunek inżynierów do swojego przedmiotu pracy
– głównie chodzi o rzetelność i sumienność zawodową, troskę o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, gospodarność;
4. określać stosunek inżynierów do ludzi korzystających z usług inżynierskich;
5. zabezpieczyć poszczególnych inżynierów, m.in. przed możliwością
popełnienia nadużyć moralnych w związku z wykonywaną pracą zawodową oraz przed popełnieniem błędów w zachowaniu się w sytuacjach
trudnych; chodzi o preferowany na gruncie etyki inżyniera własny
i stały sposób rozstrzygnięć konfliktów wartości moralnych – zachowania się w sytuacjach konfliktowych i ekstremalnych
Etyka inżyniera wiele korzysta też z rozważań i ustaleń teorii bytu,
filozofii człowieka oraz – podkreślmy – filozofii techniki. Nauki te, choć
bezpośrednio nie przyczyniają się do pogłębienia moralności człowieka
12 Zob. R. Nazar, Problemy moralne zawodu inżyniera, Poznań 1974.
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techniki, to jednak – jak żadne inne, pozwalają zrozumieć człowieka
i jego świat. Bez nich zachowalibyśmy się jak niewidomi mędrcy z hinduskiej opowieści, którzy, mając za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak
wygląda słoń, dotykali to zwierzę i, w zależności od tego, co dotknęli
i jak pomyśleli, definiowali słonia – albo jako grubą linę, albo jako słup,
albo jako sufit. I żaden z nich nie określił w sposób zadowalający co to
jest słoń.
Nie wszystko jest jednak takie proste. Dobrą ilustracją problemu są
trudności natury etycznej występujące we współczesnej nauce, tak mocno
związanej z techniką. Jak okazuje się, w warunkach współczesnej cywilizacji naukowo – technicznej niezbędna zwłaszcza staje się pogłębiona
refleksja nad człowiekiem. Niestety, dziś jest to refleksja opóźniona i nieprecyzyjna. Brak jest np. porozumienia co do definicji istoty ludzkiej. To
m.in. powoduje, że istniejące komisje etyczne są nie tylko zaskakiwane
doniesieniami o nowych odkryciach (np. sklonowanie owcy Dolly) i osiągnięciach technologicznych (np. skonstruowanie sztucznego chromosomu dla komórki ludzkiej), ale – co gorzej – nie potrafią dobitnie
i jednoznacznie określić, co jest dobre, a co jest złe.
A. Huning sądzi, że „problematyka dotycząca techniki i etyki przekracza w czasach współczesnych problemy etyki zawodowej”13. Taka opinia
nie wydaje się jednak do końca słuszna. Równie dobrze można uznać, że
to raczej pole etyki zawodowej w istotny sposób poszerza się, także i o nowych jej zwolenników. Przykładem może być wartościowanie techniki
(„technology assessment”), wartościowanie ryzyka itp. I można się
zapytać: czy to zatem jest nowa, lepsza etyka inżyniera? Sądzić należy, że
jest ona prostu inna.
Podsumujmy: Etyka inżyniera usiłuje unormować działalność posługującego się nią człowieka. Jest to ważna ingerencja w obszar podmiotowości człowieka – następuje zderzenie etyki odpowiedzialności
z etyką przekonań. To powoduje, że etyka inżyniera musi szukać uzasadnień (podstaw) w metafizyce człowieka. Są to pytania o naturę człowieka
i o nasze, ludzkie istnienie w ogóle. Jak mówi Hans Jonas, musimy wiedzieć „dlaczego człowiek powinien istnieć w świecie i dlaczego też uznać
należy jako bezwarunkowy imperatyw (tezę), aby zapewnić jego egzystencję w przyszłości”14.
13 A. Huning, Das Schaffen des Ingenieurs, Düsseldorf 1974, s. 128, cyt. za A. Kiepas,
Moralne wyzwania ..., op. cit., s. 69.
14 Cyt. za A. Kiepas, Moralne wyzwania ..., op. cit., s. 93.

78

ETYKA INŻYNIERA

3. Problemy szczegółowe etyki inżyniera
3.1. Dobro i zło w technice i co z tego wynika?
Inżynier jest (powinien być) człowiekiem czynu i dlatego powinien mieć
pewność, że wszystko to, co robi zawsze będzie służyło człowiekowi.
Niestety, nie jest to wcale takie proste, zwłaszcza, że zło może tkwić już
w samej technice.
Technika jest ambiwalentna. Ma określone właściwości (nie mylić
z wartościami) i są one przeważnie dobre. Jednak jej użycie może
prowadzić do zaistnienia zła (incydenty, wypadki, negatywne skutki
masowości techniki), może też sama w sobie być zła, lub umożliwiać
dokonanie zła – np. współczesna technika militarna, której już samo
istnienie grozi niebezpieczeństwem akcydentalizacji (przypadkowości
wybuchu) wojny termonuklearnej15.
Do obowiązków inżyniera należy przeto takie kształtowanie
umiejętności przewidywania i oceny postępowania oraz kontrolowania
procesu działalności technicznej, by uniknąć najgorszego. Istotnym
zadaniem jest też usuwanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tzw.
złych technik (miernych, brudnych itp.). W efekcie używania takich
technik człowiek staje się bowiem nie podmiotem, ale przedmiotem – zależnym od ich oddziaływania i nie może (niekiedy nawet nie chce) podjąć
ciążącej na nim odpowiedzialności.
Działalność techniczna jest, najogólniej biorąc, podejmowana dla
dobra człowieka. Ale i to nie jest takie proste. Technika w swoisty sposób
ingeruje w obszar człowieczeństwa – indywidualnego i zbiorowego, pozwala ludziom działać, rozwijać się itp. Jednak człowiek ma tu złożone
uczucia – obok mocy tworzenia i zadowolenia z rezultatów rozwoju
techniki, odczuwa zagrożenie swojej własnej egzystencji (także w wymiarze globalnym) i przerażony jest własną indolencją wobec tworów
techniki. Tak m.in. pojawiają się ważne pytania o kierunki badań
naukowych i rozwoju techniki, o granice ryzyka i bezpieczeństwa człowieka.
Z użyciem techniki wiążą się – pomijając sprawy incydentalne – dwa
rodzaje zła. Pierwszy rodzaj występuje wtedy, gdy mamy do czynienia

15 J. Urbański, Wybrane zagadnienia filozoficzno – etyczne techniki militarnej,
W: A. Kiepas, J. Urbański, „Wybrane problemy filozofii techniki”, op. cit.
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albo ze wspomnianą wyżej tzw. marną techniką, tzn. techniką niejako „po
drodze” niszczącą, okaleczającą człowieka, zatruwającą środowisko
przyrodnicze itd., albo z techniką służącą (wprost) podporządkowaniu
drugiego człowieka, przygotowaną do jego zniszczenia, obezwładnienia.
Zwróćmy też uwagę na próby ukrycia tego zła, zabiegi „uszlachetniające”
– racjonalizowanie i „umoralnianie” jej tworzenia i wykorzystania, np.
tzw. wartościowanie zbieżne, tłumaczenie jej istnienia i używania racjami
wyższymi, tzw. humanizacja, humanitaryzm, etyka walki zbrojnej itp.
Drugi natomiast rodzaj zła – co paradoksalne – bierze się z dobra
techniki, związany jest z tym, że ułatwia nam ona nazbyt życie i tym
samym zakłóca (może zakłócać) rozwój ontogenetyczny (osobniczy),
zmieniać rytm życia itd. I nie są to sprawy bagatelne zważywszy masowość
użycia techniki. Coraz ostrzej ujawniają się przeto problemy moralne
związane np. ze zdrowiem, przedłużaniem wieku życia człowieka i samym
życiem – od początku do końca. Problemy ze stosunkiem do innych (np.
zobojętnienie moralne wobec obrazów aktów agresji w telewizji),
uleganie tzw. alienacji technicznej i reifikacji, problemy ze sposobem
i stylem życia (np. postawy konsumeryzmu) itp. Nie sposób wymienić
wszystkie negatywne skutki „dobrej” techniki, zwłaszcza, że sami ich
jeszcze dziś dokładnie nie znamy.
W literaturze przedmiotu nieraz czytamy o tzw. moralnych wyzwaniach techniki. O co w istocie chodzi? Przecież nie o ilościowe lub też
„czysto” enumeratywne wyliczenie zagrożeń.
Współczesny człowiek jest, mówiąc wprost, skazany na używanie
techniki – jest od niej uzależniony i to w stopniu o wiele większym niż to
sobie na ogół uświadamiamy. Od właściwego rozwoju techniki zależy nie
tylko teraźniejszość, ale i przyszłość człowieka i całego rodzaju ludzkiego.
I już to uzależnienie stanowi istotny problem moralny.
Jednak technika (jako taka) nie w pełni poddaje się prostej ocenie
moralnej. W swej istocie technika nie jest ani amoralna, ani niemoralna,
ani (nawet) moralna. Zresztą, co podkreśla wielu autorów, nie jest też
neutralna. I to tylko pozorna sprzeczność. Należy ustalić o jaką technikę
nam chodzi. Zarazem, istota techniki nie jest techniczna, jak wyjaśnia
Martin Heidegger16. Istota techniki jest ludzka. Pod pojęciem techniki
rozumiemy (1) maszyny, narzędzia, urządzenia techniczne itp., tzw. technikę twardą, oraz (2) umiejętności ludzkie niezbędne w posługiwaniu się
ww. techniką – chodzi o mistrzowskie wykorzystanie możliwości w niej
tkwiących. Inaczej mówiąc, na człowieka posługującego się urządzeniem
technicznym oddziałuje celowość tego urządzenia.
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Zasada technologiczności głosi, że narzędzie (urządzenie techniczne,
maszyna, itp.) może być użyte tak, jak je zaprojektowano, co jednak nie
wyklucza odstępstw od reguły. Inżynier – konstruktor narzuca zatem
pewne rozwiązania użytkownikowi urządzenia technicznego (operatorowi), które on musi nolens volens zaakceptować, wręcz dostosować się
do nich, nauczyć itd. W ten sposób twórca techniki wpływa w istotny
sposób (pośrednio) na życie wielu ludzi, ingeruje w ich osobowość itp.,
zaś narzędzie staje się ważnym środkiem mediatyzacji między ludźmi,
zwłaszcza narzuca pewne standardy zachowań, myślenia, a nawet dyskryminuje wielu ludzi.
Współczesna zaawansowana technika jest np. (z małymi wyjątkami)
pomyślana i skonstruowana dla ludzi o odpowiednim poziomie intelektualnym – trzeba do niej dorosnąć, a nie każdego na to stać. Maszyny
i urządzenia techniczne są budowane dla „średniego” użytkownika, a to
znaczy, że wielu ludzi nie może z nich w pełni korzystać – zwłaszcza słabiej wykształceni, niepełnosprawni i... (niekiedy) leworęczni. Zresztą,
tzw. wysoka technika, jest przeważnie (i uznajemy to za całkiem uzasadnione) poza zasięgiem użytkowania przez tzw. zwykłego człowieka.
I nic tu prawie nie zmienia modne ostatnio (handlowe?) określenie
„friendly”, jakim często charakteryzuje się nowo wprowadzaną technikę.
„Przyjazna technika” – tak, ale dla kogo? I wszystko to ma znaczenie
moralne.
Istotną przyczyną rozwijania etyki inżyniera są zwłaszcza przemiany
cywilizacyjne. Negatywne następstwa postępu naukowo – technicznego,
przede wszystkim tzw. problemy globalne, czyli problemy w skali całego
globu, dotyczące całej ludzkiej populacji – szczególnie: interesujące nas
zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikłe z niewłaściwego rozwoju i użycia
techniki (m.in. zagrożenie atomowe, groźba wyczerpania surowców,
olbrzymie potrzeby energetyczne, zagrożenia dla osobowości człowieka)
ujawniły się stosunkowo niedawno17. Cechą rozwoju współczesnego społeczeństwa postindustrialnego zwłaszcza będącego w okresie transformacji ustrojowej) staje się niezbywalne ryzyko18.
Minimalizacja ryzyka i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa wymaga,
obok działań typu pragmatycznego, pełnego uznania i na nowo odczytania roli czynnika etycznego. I tu nagle okazuje się, że współcześnie już
nie wystarczy tradycyjna analiza sfer relacji interpersonalnych, że etyka

16 Szerzej zob. J. Urbański, Wartości w świecie techniki, op. cit.
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personalistyczna nie pozwala (niestety) w pełni realistycznie ocenić dziś
twórczość i działalność techniczną. Chodzi o właściwe (adekwatne) widzenie przez człowieka techniki nie tylko swojej mocy, ale także siły
niszczącej, którą wyzwala, oraz o dostrzeżenie problemów moralnych,
które ten stan rzeczy generuje i które należy odpowiedzialnie rozwiązać.
Nadto, działalność techniczna ma istotny wpływ na życie moralne ludzi,
tak od strony spraw życia codziennego, jak i od strony jej wymiaru
globalnego. I wpływ ten narasta, niezależnie od naszej woli i chęci,
implikując potrzebę zdecydowanego przeciwdziałania jego niepożądanym skutkom, także od strony świadomościowej19.
Niezwykle ważna jest więc sprawa ukształtowania odpowiedniej
formacji moralnej inżyniera, internalizacja pożądanych cech moralnych
i przejawianie się ich w postawach. Etyka inżyniera wskazuje co kształtować, ku czemu przygotowywać itp. Jest to jej wielkie zadanie pedagogiczne. Najogólniej biorąc chodzi o:
1) otwarcie w działalności technicznej na dobro człowieka i na dobro
wspólne, zwłaszcza: ochronę osoby ludzkiej, ochronę zdrowia, samego
życia oraz tworzenie tzw. jakości życia. Ma to być służba dobru człowieka i zapobieganie złu – moralnemu i fizycznemu;
2) niezbędną mądrość, tzn. kierowanie się prawdę i dobrem. Chodzi
zwłaszcza o mądrość przewidywania tak w fazie kreacji techniki, jak
i w trakcie tej techniki eksploatacji.

17 Obawy i nadzieje związane m.in. ze skutkami postępu naukowo – technicznego
szeroko przedstawiają tzw. Raporty Klubu Rzymskiego, m.in.: D.L. Meadows, Granice
wzrostu (1972); M. Mesarowic i E. Pestel, Ludzkość w punkcie zwrotnym (1974);
J. Tinbergen, O nowy ład międzynarodowy (1976); J. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza,
Uczyć się – bez granic (1978); B. Hawrylyshyn, Drogi do przyszłości (1980); J. Saint–
Geours, Imperatyw współpracy Północ – Południe. Synergia świata (1981); A. Schaff
i G. Friedrichs, Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? (1982);
E. Mann–Borgese, Przyszłość oceanów (1986); A. King, B. Schneider, Pierwsza
rewolucja globalna (1991).
18 Zob. L.W. Zacher, A. Kiepas (red.), Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia
o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia, Warszawa – Katowice
1994, zwłaszcza cz. II pt.: „Ryzyko – wymiar aksjologiczny i moralny” zawierająca
następujące artykuły: „Zagrożenie aksjologiczne w kontekście współczesnych przemian
kulturowych i cywilizacyjnych” (P. Zowisło); „Aspekt aksjologiczny ryzyka w technice”
(J. Urbański); „Moralne uwarunkowania akceptacji ryzyka w technice” (A. Kiepas);
„Metafizyczny status osoby ludzkiej w świetle ustrojowych transformacji i zagrożeń”
(A.E. Szołtysek).
19 Zob. np. E.F. Schumacher, Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, Warszawa 1981; J. Naisbitt, Megatrendy (1982),
A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985; A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach,
Warszawa 1987; L.W. Zacher, Wizje przyszłości świata. Richta. Heibronner. Schumacher,
Warszawa 1989
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3.2. Zagadnienie odpowiedzialności moralnej inżyniera
Kluczem do zrozumienia problematyki etyki inżyniera, jest analiza
kwestii odpowiedzialności moralnej. Etyka w ogóle polega na odpowiedzialności20, która z kolei jest – w swej istocie – sposobem bycia człowieka
w świecie. Nas ludzi obowiązuje zasada odpowiedzialności i zasada rozwagi. Dlaczego zatem, charakteryzując etykę inżyniera podkreślamy, że
jest to etyka odpowiedzialności?
O wyborze (preferencji) walorów moralnych inżyniera decyduje
zakres i poziom odpowiedzialności. W ten sposób odpowiedzialność jawi
się jako jedna z centralnych kategorii tej etyki. Użycie kategorii odpowiedzialności w obszarze moralności zawodowej czyni więcej niż nawet
bardzo starannie dokonany podział ról społecznych (inżynierskich).
Otrzymujemy wizję całościowego widzenia sprawy. Człowiek techniki
powinien we właściwy sposób wykorzystywać technikę i możliwości jakie
ona daje w działaniu i dlatego musi być odpowiedzialny. Chodzi o świadome i dobre kształtowanie procesów rozwoju cywilizacji, opanowanie
negatywnych skutków rozwoju techniki w skali lokalnej i w skali
globalnej.
Oceniając współczesną działalność techniczną łatwo dostrzegamy
nakładanie się trzech pól aktywności ludzkiej – pola poznawczego (udział
nauki), praktycznego (technicznej realizacji) i etycznego. Tym, co je spaja
– zwornikiem aksjologicznym – jest odpowiedzialność.
Mówiąc o „odpowiedzialności” podkreślamy, że nie jest to tylko
pojęcie prawne czy moralne, ale także ontologiczne. Taka optyka rodzi
rzecz jasna dość znaczące konsekwencje. „Być człowiekiem” znaczy
bowiem m.in. tyle, co „być odpowiedzialnym” – „zajmować odpowiedzialne stanowisko”. Człowiek jest zarazem podmiotem i przedmiotem
odpowiedzialności – odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za
wszystko co żyje21.

20 Prekursorem etyki odpowiedzialności jest Max Weber, zaś rozwinął ją Hans Jonas.
Zob. A. Kiepas, Moralne wyzwania ..., op. cit., s. 89–99.
21 Przykładów dostarczają m.in.: etyka chronienia osób (Mieczysław Gogacz, Ku etyce
chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Pallottinum, Warszawa 1991), etyka czci dla życia
(Albert Schweitzer, Życie, IW PAX, Warszawa 1964), etyka prostomyślności (Józef
Bańka, Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności, Katowice 1988)
oraz etyki ekologiczne (np. Henryk Skolimowski, Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako
drzewo życia, Warszawa 1993. Ogólną charakterystykę etyk ekologicznych zawiera
opracowanie J. Jaronia, Uniwersalizm etyki ekologicznej Henryka Skolimowskiego na tle
innych koncepcji ekoetyki, W: J. Sekuła “Czy jest możliwa etyka uniwersalna? Materiały
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej”, Siedlce 1994, s. 357-369).
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Kwestia odpowiedzialności inżynierów jest jednym z ważniejszych
problemów szeroko analizowanych we współczesnej filozofii techniki22.
Wyróżnia się kilka rodzajów odpowiedzialności:
1. Odpowiedzialność ex post i odpowiedzialność prewencyjna. Pierwsza
jest odpowiedzialnością za skutki działań i decyzji, za to, co zostało
uczynione; druga – za to, co dopiero się stanie. Tak ujawnia się nowa
rola etyki (w tym etyki inżyniera) w cywilizacji technicznej i, co za tym
idzie, wzmocnienie dotychczasowych rozwiązań. Etyka powinna łączyć
oba rodzaje odpowiedzialności;
2. Odpowiedzialność indywidualna. Jednostka ludzka w pełni odpowiada za swoje czyny. Takie ujęcie niestety już dziś nie zadowala, nie wystarcza do tego by mówić o inżynierze. Jaka jest np. zdolność inżyniera
(jednostki ludzkiej) do ponoszenia odpowiedzialności np. za złe
użycie wytworzonej przez niego maszyny. Odpowiedzialność jednostki
staje się coraz bardziej fikcyjna – jest formalnie przypisywana i pozornie podejmowana. Dlatego też nie jest ona ani odczuwana, ani ponoszona przez jednostki. Przy okazji zauważmy niebezpieczne ograniczenie roli sumienia jednostki jako „instancji odpowiedzialności”
związanej z działalnością techniczną23. Barki jednostki są za słabe,
aby ponieść ciężar sprokurowany przez całą strukturę społeczną.
Indywidualistyczna koncepcja sterowania rozwojem techniki jest – jak
podkreśla G. Ropohl – nierealistyczna24.
3. Odpowiedzialność instytucjonalna. Odpowiadać mają grupy inżynierów – instytucje realizujące daną technikę. Ten rodzaj odpowiedzialności może pozwolić uniknąć popełnienia błędów możliwych przy
ocenie użycia współczesnej, wysoce złożonej techniki, zwłaszcza
nowowprowadzanej. Tu ujawnia się interesujący problem podmiotowości grup społecznych i instytucji. Nie należy też mylić tej odpowiedzialności ze zbiorową.
4. Odpowiedzialność zbiorowa. Odpowiadać mają wszyscy członkowie
danej grupy, bez względu na to, czy faktycznie zawinili, czy też są
niewinni. Ten typ odpowiedzialności odrzuca się, bowiem w istocie
chodzi tu o rozmycie odpowiedzialności, niekiedy wręcz o zemstę.

22 Zob zwłaszcza H. Jonas (Das Prinzip Verantwortung. Versucht einer Ethik für die
technologische Zivilisation, Frankfurt/Main 1979); H. Lenk (Zur Sozialphilosophie der
Technik, Frankfurt/Main 1982). Także G. Picht i H. Skolimowski.
23 A. Kiepas, Moralne wyzwania..., op. cit., s. 69.
24 G. Ropohl, An den Grenzen der Ingenieurethik, „Universitas” 1989, nr 6, s. 568.
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Odpowiedzialność zbiorowa jest w swej istocie niemoralna – tam,
gdzie nie ma winy, tam nie powinno być kary.
5. Odpowiedzialność społeczna wiąże się z preferowaniem realizacji
wartości społecznych i – połączonego z tym – myślenia i działania
w kategoriach współodpowiedzialności. Jest to w zasadzie inny typ
odpowiedzialności niż ww., raczej jej swoista charakterystyka – biorąca pod uwagę, nie odniesienia „ilościowe” do podmiotu moralnego
ale umocowania aksjologiczne. Obserwuje się wzrost znaczenia tego
rodzaju odpowiedzialności, zaś konkretnym przejawem przyjęcia takiej optyki jest odpowiedzialność instytucjonalna.
Oczywiście, zawsze chodzi nam o odpowiedzialność moralną i to
związaną z użyciem techniki. Należy jednak pamiętać, że obok odpowiedzialności moralnej mamy do czynienia z odpowiedzialnością prawną
i polityczną, że w rozważaniach nad zawodem mówi się o odpowiedzialności ról i zadań itp.
Świadome podejmowanie odpowiedzialności przez inżynierów następuje w procesie:
1) uwrażliwiania ich na określone sfery wartości;
2) wykorzystywania ukształtowanych umiejętności wczesnego
rozpoznawania zagrożeń i przewidywania skutków;
3) podejmowania odpowiednich działań i decyzji.
Inżynier przy pomocy techniki „ustawia świat” i to rodzi pokusę „ustawiania innych ludzi”. Często występuje też działanie inżyniera według
tego, co teraz (aktualnie) uważane jest za słuszne i jest to (na ogół)
działanie w dobrej woli, jednak zauważmy – „słuszność racji” wcale nie
jest oznacza postępowania odpowiedzialnego.
Oczywiście, że to nie tylko sami inżynierowie odpowiadają za działania techniczne. Istnieją silne naciski ludzi kapitału i polityki – decyduje
ten, kto ma pieniądze i władzę, ale czy decyduje do końca? Inżynier jest
podmiotem moralnym i coś z tego musi wynikać. To najogólniej objaśnia
niezbędność wprowadzania pewnych mechanizmów regulacyjnych w obszarze moralności zawodowej – związanych z deontologią inżyniera.
Zresztą czynnik moralny jest w znaczący sposób wspierany przez funkcjonowanie czynnika psychicznego i jest to sprzężenie zwrotne. Wspomnijmy choćby poczucie dumy z tego, co się robi, z dobrze wypełnionego
obowiązku; zadowolenie z tego, że pomogło się ludziom; wstyd i wyrzuty
sumienia oraz obawy przed niepożądanymi moralnymi (i innymi) skutkami naszej działalności.
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Etyka odpowiedzialności wskazuje z jednej strony na znaczenie
realizmu i wolności wyboru w pracy inżyniera, z drugiej zaś, na niezbędność postaw zaangażowania i poświęcenia się sprawie oraz tzw. wyczucia
w ocenie fachowej – tj. kompetencji, trzeźwości umysłu i rzetelności podejścia do podejmowanych i realizowanych zadań.

4. Zakończenie
Etyka inżyniera pokazuje związek między wartościami (zwłaszcza
moralnymi), kwalifikacją moralną podmiotu (inżynierem) i jego działaniem. Inżynier musi umieć i chcieć dokonywać osądów moralnych. To
ważna stawka – myślenie poważne25. Idzie o jakże potrzebne logiczne
i zarazem etyczne rozumowanie, formułowanie odpowiedzialnych sądów,
zerwanie z operowaniem schematami mocno (niestety) zakorzenionymi
w umysłach, systemami odniesień, które nie przystają do rzeczywistości.
Chodzi tu o mądrość – dokonanie wartościowań przewidujących skutki
decyzji i działań technicznych; moralne dowartościowanie światopoglądu
inżyniera – zerwanie z myśleniem technicystycznym, wyjście poza
skłonność do widzenia świata przez pryzmat algorytmu; wreszcie – chodzi
o faktyczną odpowiedzialność. Temu też służy wiele metod i zabiegów
praktycznych, m.in. tzw. wartościowanie techniki26, etyka dyskursu,
teoria sit aksjologicznych, procedura demokracji antycypującej27. Ale to
już inna historia.
Janusz Urbański

25 Pojęcie to wprowadza J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992,
s. 16.
26 L.W. Zacher (red.), Społeczne wartościowanie techniki, Wrocław – Warszawa 1982,
t. 2.
27 Szerzej zob. J. Urbański, Wartości w świecie techniki, op. cit., s. 93-97.
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Fundamenty etyki
dziennikarskiej
Zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest określenie podstaw etyki
dziennikarskiej. Nim jednak to uczynimy, zatrzymamy się najpierw nad
dokumentem „Etyka dziennikarska”, przyjętym przez Radę Europy
1 sierpnia 1993 r. Taki sposób postępowania podyktowany jest następującymi racjami: Dokument ten jest mało znany w Polsce1. Zasługuje
zaś na zainteresowanie zarówno ze względu na poprawność merytoryczną, jak i na swój europejski charakter. Tym samym pokazuje on, iż sam
problem etyki dziennikarskiej, jak i konkretne rozwiązania, za którymi –
jak zobaczymy – należy się opowiedzieć, nie są jedynie polską czy katolicką specyfiką. Dla nas zaś, szukających podstaw etyki dziennikarskiej,
prezentacja wspomnianego dokumentu ma znaczenie heurystyczne: pozwala jaśniej dostrzec jej pryncypia. Broni też przed zarzutem „teoretyzowania”, który to zarzut słusznie można postawić filozofom, formułującym
zasady postępowania w dziedzinie sobie obcej.
Przedłożenie nasze składać się więc będzie z dwóch części: prezentacji
dokumentu Rady Europy oraz z próby sformułowania podstaw etyki
dziennikarskiej.

1 Dokument ten przedstawiłem w artykule: O etyce dziennikarskiej, Magazyn - „Słowo –
Dziennik Katolicki”, 2 (1994) nr 1 (12), (31.12.1993-1-2.01.1994) s. 1.11-12.
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1. Dokument Rady Europy o etyce dziennikarskiej
Przyjęty przez Radę Europy dokument „Etyka dziennikarska”2 bazuje na
naturze informacji i komunikacji. Wskazuje się, iż nie jest ona czymś
statycznym, lecz dynamicznym. Wszelkie działania w tej dziedzinie są
więc ostatecznie procesem odbywającym się między nadawcą informacji
a jej odbiorcą, i to procesem jednokierunkowym, ale za to kompleksowym. Proces ten składa się bowiem z wielu faz: zbierania informacji, ich
wysyłania i rozprzestrzeniania, i odbywa się przy współpracy wielu
podmiotów: właścicieli środków społecznej komunikacji, wydawców
i dziennikarzy. Jednokierunkowość (przynajmniej zasadnicza) przepływu informacji skazuje ich odbiorcę niemal na bierność.
Tymczasem informacja jest podstawowym prawem, które w równej
mierze przysługuje wszystkim obywatelom3. To oni są podmiotem
prawa do informacji. Z niego zaś dopiero wypływa wolność przynależna
mass mediom. Z niego też wynika, iż informacja nie jest własnością ani
środków społecznego przekazu, ani władzy państwowej.
Na tak określonej naturze informacji bazują zasady etyki dziennikarskiej, sformułowane w prezentowanym dokumencie, które można
podzielić na ogólne i szczegółowe. Zasady ogólne odnoszą się do
wszystkich osób włączonych w proces informacji. Szczegółowe zaś – do
ich określonej kategorii.
Zasady ogólne wskazują na pierwszym miejscu, że proces informowania, jaki zachodzi w środkach społecznego przekazu, musi zgodnie
ze swą naturą pozostać procesem interpersonalnym, a więc procesem
przebiegającym między osobami informującymi a informowanymi.
Znaczy to w szczególności, iż informacja nie jest celem samym w sobie,
lecz środkiem, dzięki któremu informowany, mając do tego prawo,
o czymś się dowiaduje. Musi on być przy tym traktowany jako podmiot,
a nie jako przedmiot, co tak często się dzieje i znajduje swe odbicie

2 Dokument ten nosi sygnaturę S/Sp; Dok. 6854. Naszą prezentację dokumentu opieramy
na artykule Die Ethik des Journalismus, zamieszczonym w czasopiśmie Komisji
Konferencji Biskupów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) Europa. Ereignisse Entwicklungen, Sipeca Nr. 95, Oktober 1993, 29-32.
3 Na informację wskazuje się także jako na istotny czynnik w funkcjonowaniu
współczesnych demokracji. Jeśli bowiem obywatel chce mieć odpowiedzialny udział
w sprawach państwa, musi mieć dostęp do informacji, istotnych z tego punktu widzenia.
Nic więc dziwnego, iż środki masowej informacji nazywa się czwartą władzą w państwach demokratycznych (w państwach totalitarnych ex definitione władza jest jedna).
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w zastępowaniu lekką ręką pojęcia publiczności4 pojęciem odbiorcy.
Miast próby przekonania przez obiektywną i niepartyjną informację, co
zakłada osobowy dialog i rozumność, chce się przez odpowiednią manipulację osiągnąć bezwarunkową zgodę czytelnika, słuchacza czy widza.
Dostrzegając niebezpieczeństwo, że obywatel mógłby się stać biernym
odbiorcą mediów, w dokumencie postuluje się przyjęcie kompleksowych
mechanizmów nowej kultury informacyjnej, komunikacyjnej i przekazywania obrazów.
Dalej – podkreśla się – informacja nie może być traktowana jako
towar, który miałby podlegać wyłącznie prawom rynku lub interesom
właścicieli, wydawców czy dziennikarzy. Ani jakość informacji i propagowanych poglądów, ani ich sens, nie mogą zostać podporządkowane
takim celom jak pomnożenie liczby czytelników lub słuchaczy, czy też
stanie się przez dany środek informacji atrakcyjnym miejscem reklam.
Nie środek masowej informacji, lecz wiadomość jest tu bowiem najważniejsza. A zatem rzecz dla całej sprawy najistotniejsza – by informacją nie manipulowano, lecz zwracano uwagę na to, by była prawdziwa
i niepartyjna tzn. nie podporządkowana żadnym partykularnym interesom, w tym interesom określonej władzy państwowej. Zważać należy
także na etyczną wartość propagowanych przekonań.
Wyraźnie się przy tym podkreśla, iż byłoby fałszywe utrzymywać, że
środki społecznego przekazu winny reprezentować publiczne przekonania lub że mass media mogłyby zastępować funkcje, jakie są właściwe
władzom państwowym, edukacyjnym i innym. To prowadziłoby do przeistoczenia się mediów w rządy i antyrządy, i to ani nie mające legitymacji
obywatelskiej, ani nie podlegające demokratycznej kontroli. Mass media
mają po prostu zachować swą tożsamość, ściśle zdeterminowaną przez
funkcję komunikowania i informowania, która z kolei nie może zatracić
swego personalistycznego charakteru5. Stąd gdy społeczność doświadcza
takich faktów jak terroryzm, dyskryminacja, ksenofobia, gdy napotyka na
sytuacje konfliktowe i napięcia, media mają obowiązek chronić wartości
demokracji i poszukiwać pokojowych rozwiązań w duchu tolerancji. One
4 Warto zwrócić uwagę na ten termin, który zaczyna pojawiać się w publikacjach na
temat śródków społecznego komunikowania. Por. np. G. M. Nissim, Wychowanie do
odbioru mediów jako naglące zadanie, w: Kultura i media, Warszawa 1966, 28.
5 Za L. Mastermanem warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo uprzedmiatawiania tych,
o których się mówi w mediach, a którzy sami nie mają doń dostępu. Jest to nowa forma
nierówności. Por. L. Masterman, Le développement de l´éducation aux médias dans
l´Europe des années 80, Strasbourg, Conseil de la Coopération culturelle, Conseil de
l´Europe, 1988, 10.
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muszą stawić opór gwałtowi i językowi nienawiści oraz odrzucić każdy
rodzaj dyskryminacji ze względu na przynależność narodową, kulturową
czy religijną. Jeśli zostają zagrożone wartości demokratyczne – wskazuje
dokument – nikt nie powinien pozostać neutralny, a media muszą
przyczynić się do zapobieżenia występującemu napięciu i do wzajemnego
zrozumienia. Ze względu zaś na całkiem szczególny wpływ mediów na
świat uczuć dzieci i młodzieży należy unikać rozpowszechniania programów, wiadomości czy obrazów, które gloryfikują gwałt, seks i konsumizm
lub posługują się nieprzyzwoitym językiem.
Zasady szczegółowe etyki dziennikarskiej odnoszą się we właściwych
proporcjach do właścicieli mass mediów, wydawców, samych dziennikarzy, a także do państwa czy władz publicznych.
I tak wobec władz publicznych i państwa formułuje się postulat, by te
w swych działaniach wobec środków społecznego przekazu ograniczyły
się jedynie do zagwarantowania poszanowania prawa obywateli do
rzetelnej informacji przez zabezpieczenie i rozwój pluralizmu tych
środków oraz przez zabezpieczenie wszystkich koniecznych warunków
wolności myśli, z wyłączeniem jakiejkolwiek uprzedniej cenzury.
Wobec właścicieli mass mediów, które stały się dziś przedsiębiorstwami gospodarczymi, i wobec wydawców podkreśla się, że ich cele, jako
sił kierowniczych przedsiębiorstw, muszą zostać ograniczone przez
zachowanie podstawowych praw obywatelskich, a w tym wypadku
szczególnie prawa do prawdziwej informacji. Zachowanie tego prawa nie
sprzeciwia się wolności zakładania przedsiębiorstw informacyjnych
o określonej orientacji ideologicznej, co uznane zostało za właściwe
wolnej i pluralistycznej gospodarce rynkowej, jakiej domaga się demokracja. Dziennikarzom, którzy pracując w przedsiębiorstwie o określonej
orientacji, muszą tę orientację przyjąć, właściciele i wydawcy zobowiązani
są zapewnić prawo do rzetelnego informowania.
Dziennikarze zaś winni strzec niezależności i niepartyjności swego
zawodu. Muszą przestrzegać w swoich informacjach i wypowiadanych
myślach bezstronności, zwłaszcza gdy idzie o sprawy sądowe, i nie ferować z góry wyroków. Muszą repektować prawo do sfery prywatnej, i to
u wszystkich, także u osób publicznych. Informacje muszą zostać
zdobyte przez legalne i moralnie godziwe środki. Konfliktowych i spektakularnych wydarzeń nie należy mieszać z faktami, które mają podstawowe znaczenie dla informacji.
Jeżeli jest prawdą, że dziennikarstwo polega na umożliwieniu wejścia
w życie podstawowego obywatelskiego prawa do informacji z uwzględ-
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nieniem demokratycznych wartości, działalność dziennikarska znajduje
swe granice w zgodnej z prawdą informacji i w należytym odzwierciedleniu poglądów, a nie jest do pogodzenia z jakąkolwiek dziennikarską
intrygą, która ma potwierdzać wcześniej przyjęte stanowisko i służyć
określonym interesom. Dziennikarze w wykonywaniu swego zawodu nie
powinni za główny jego cel przyjmować osiągnięcie osobistego znaczenia
i wpływu.
Dokument Rady Europy o etyce dziennikarskiej nie tylko opowiada
się za zasadami etycznymi zawodu dziennikarskiego, których zachowanie gwarantowałoby wolność przekonań i prawo obywateli do rzetelnej
informacji, lecz także postuluje określone rozwiazania instytucjonalne.
I tak celem uregulowania relacji między dziennikarzami, właścicielami
mediów i wydawcami poleca wypracowanie przez redakcje statutów.
Proponuje powołanie organizmów samokontroli i wprowadzenie mechanizmów samokontroli. Organizmy te miałyby być złożone z dziennikarzy,
wydawców, przedstawicieli zrzeszeń obywatelskich, kręgów uniwersyteckich i sędziów, którzy mieliby stać na straży zachowania przez dziennikarzy przepisów zawodowoetycznych.

2. Podstawy etyki dziennikarskiej
Wobec tak przedstawiającego się dokumentu zauważyć wypada, iż już
samo podjęcie tematu etyki dziennikarskiej przez Radę Europy jest
wymowne. Oto okazuje się, iż nie da się uciec przed rozstrzygnięciami
etycznymi problemów, które chciałoby się tego wymiaru pozbawić. Nie
da się także problemów moralnych pozostawić indywidualnemu
sumieniu6, lecz trzeba niejednokrotnie zbudować odpowiednie prawo,
nawet jeśli nie zawsze musi to być prawo państwowe. Wspomniany
dokument ma dla „wchodzącej do Europy” Polski i to znaczenie, że
uświadamia, iż wyczulenie na problemy moralne nie tylko nie jest obce
Europie, lecz przynależy do istoty europejskości.
Ponadto – dziennikarstwo sprowadzono w omawianym tu dokumencie do informowania obywateli o faktach i poglądach, i to w jej

6 Zauważmy, iż według klasycznej definicji, sumienie jako „współwiedza”, choć
bezpośrednio odnosi się do konkretnego czynu, zakłada określoną wiedzę moralną.
Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I q 79 a 13; H. Reiner, Gewissen,
w: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. III, k. 574-592.

92

ETYKA DZIENNIKARSKA

funkcji współtworzenia państwa demokratycznego. Demokrację przy tym
pojmuje się idealnie, jako określoną ideę państwa, a nie jako jej ukonkretnienie w rzeczywistości politycznej. Ta konstatacja nie ma charakteru
wartościującego, lecz opisowy: tak po prostu ujęto naturę dziennikarstwa
w dokumencie Rady Europy. Inny problem, czy adekwatnie.
To jednak, co warte szczególnego podkreślenia, to to, iż normy czy
postulaty etyki dziennikarskiej, tak jak one zostały przedstawione
w „Etyce dziennikarskiej”, mają swoje uzasadnienie zarówno w naturze
informacji i komunikacji oraz w ich funkcji w demokracji, jak i w godności osoby ludzkiej. Tym samym uzasadnienie to jest obiektywne:
wypływa z natury rzeczy, a nie z czyjegoś uznania lub nieuznania.
Podkreślony jest tu prymat osoby nad informacją, a informacji nad
środkiem społecznego przekazu. Ostatecznie informacja przekazywana
przez mass media ma służyć osobie, dobru każdej osoby, stąd jej doniosła funkcja w demokracji. Określony zaś środek społecznego przekazu ma
służyć informacji.
Mówiąc o dobru osoby, na pierwsze miejsce wysuwa się osoba informowana (publiczność), obywatele. To oni są podmiotami prawa do informacji. Dziennikarstwo z jego różnorodnymi podmiotami (dziennikarze,
właściciele mediów i wydawcy) okazuje się być służebne wobec publiczności, obywateli demokratycznego państwa. Samo zaś dziennikarstwo nie
zostaje przez to pozbawione swego osobowego wymiaru, z czym wiąże się
z kolei osobista odpowiedzialność dziennikarzy, właścicieli mediów i wydawców nie tylko za prawdziwość i jakość przekazywanych informacji,
poglądów czy obrazów, lecz także za osobowe i społeczne ich następstwa.
Ta prawda kryje się za wyżej przytoczonymi zasadami dziennikarskiego
postępowania w obliczu antywartości i wobec dzieci. Zasady te wynikają
z faktu, że każda informacja jest równocześnie formacją, a zatem informujący o czymś musi wziąć na siebie odpowiedzialność za formacyjne
następstwa przekazanej informacji. Proponowane rozwiązania intytucjonalne nie stoją w sprzeczności z faktem, iż każda etyka zawodowa, a więc
i etyka dziennikarska jest pierwszorzędnie sprawą osobistego sumienia.
W wyżej zaprezentowanej etyce dziennikarskiej obecna jest także
zasada, iż cel nie uświęca środków. Stąd mowa o legalności i godziwości
środków pozyskania informacji i o szacunku dla osób, które stają się
przedmiotem dziennikarskiego zainteresowania. Wypada także zauważyć, iż etyka dziennikarska, o której tu była mowa, chce z jednej strony
służyć zachowaniu tożsamości dziennikarstwa, z drugiej – osobowej tożsamości dziennikarza, wydawcy czy właściciela mass mediów.
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Dokument Rady Europy wskazuje zatem – co jest godne przemyślenia – na naturę informacji jako na fundament etyki dziennikarskiej,
którą trzeba jasno odróżnić od moralności dziennikarza czy moralności
dziennikarskiej. Sama bowiem natura informacji ujawnia swój osobowy
wymiar, niezależnie od faktu jej funkcjonowania w złożonym układzie
interpersonalnym właścicieli, wydawców i dziennikarzy z jednej strony,
a odbiorców – z drugiej. Etymologia słowa (od łacińskiego: informo, –are)
każe w każdej informacji dostrzegać nie tylko moment przedstawiania czy
pokazywania czegoś, lecz i kształtowania, urabiania, kształcenia kogoś.
Informacja formuje tego, kto ją przyjmuje, przez sam fakt jej przyjęcia,
i to formuje od wewnątrz, co uwidacznia się w roli, jaką odgrywa intelekt
w czynie ludzkim7. Jest on bowiem odpowiedzialny za „co” danego czynu,
za jego treść. Stąd – możemy powiedzieć za Krąpcem – wszystkie twory,
chciane przez człowieka, „noszą na sobie piętno relacji do ludzkiego
intelektu”8.
Jeśli informację pojmie się – przynajmniej tak, jak ona ujawnia się
w mass mediach – jako „treść”9 zaczerpniętą ze świata transcendentnego
wobec tej treści, czy – mówiąc inaczej – jako wiadomość o zdarzeniach
zachodzących zarówno w środowisku zewnętrznym w stosunku do jakiegoś układu, jak i w samym układzie, przechowywaną lub przekazywaną za
pośrednictwem jakiegoś nośnika, to źródłowo informacja ujawni się jako
pozostająca w dwojakiego typu relacjach: rzeczowych i osobowych. Relacje rzeczowe wskazują na przedmiot, o którym się czegoś dowiadujemy.
Relacje osobowe wskazują na podmiot, który informację zdobywa i ją
publikuje, oraz na podmiot, który dzięki publikacji dowiaduje się czegoś
o przedmiocie.
Relacje rzeczowe, które przebiegają między informacją a jej przedmiotem leżą zasadniczo w polu zainteresowania teorii poznania. Etykę
dziennikarską budujemy zaś właśnie ze względu na relacje osobowe
informacji. Najpierw ze względu na osobową relację, jaka zachodzi

7 Ilustruje to schemat współdziałania intelektu i woli w czynie moralnym, wypracowany
przez Akwinatę, który spotykamy w jego Summa theologiae, I-II, q. 8-17.
Por. M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996, 259-263; J. Woroniecki,
Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, t. I, 103-107.
8 M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 19782, 171.
9 Takie rozumienie informacji znajdujemy u ojca cybernetyki N. Wienera.
Por. M. Lubański, Informacja - system, w: M. Heller, M. Lubański, S. Ślaga, Zagadnienia
filozoficzne współczesnej nuki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 19923, 71. Tam też
szerzej na temat pojęcia i teorii informacji.
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między dziennikarzem a informacją przezeń pozyskiwaną. Następnie zaś
ze względu na relację, jaka zachodzi między informacją a osobą informowaną. Budując etykę dziennikarską trzeba bowiem zdać sobie sprawę,
iż relacje interpersonalne: dziennikarz – publiczność, rozszerzające się
dalej na właścicieli mass mediów i wydawców, są zapośredniczone
poprzez informację. Informacja jest tu punktem centralnym, skupiającym
i pośredniczącym. Normy postępowania muszą zatem uwzględniać
zarówno samo zdobywanie informacji, jak i ich przekazywanie, publikowanie.

3. Zakończenie
Droga, jaką przeszliśmy, poszukując fundamentów etyki dziennikarskiej,
doprowadziła nas do odkrycia informacji jako podstawy takiej etyki.
Racją uznania informacji za fundament etyki dziennikarskiej jest jej
– informacji – osobowy wymiar, ujawniający się pierwszorzędnie w relacji
do dziennikarza jako pozyskującego informację o czymś, drugorzędnie
zaś jako punkt centralny, wiążący licznymi relacjami interpersonalnymi
dziennikarzy z właścicielami mass mediów i wydawcami z jednej, a z publicznością, czyli odbiorcami informacji, z drugiej strony.
Jan Krokos
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Etyczne działania
w profilaktyce problemów
wynikających z używania
substancji psychoaktywnych
Dla każdego etyka szczególnie ciekawą i ważną jest sytuacja, gdy pojawia
się nowy, niespotykany typ ludzkiego działania, gdy na przykład
wyodrębnia się nowy zawód czy specjalność. Specyfika tych nowych
działań powoduje bowiem sytuację swoistego laboratorium etycznego.
Dzieje się tak, między innymi, z tego powodu, że wykreowane potrzebą
chwili nowości są realizowane bez uświęconych tradycją wzorów, bez
bliskich analogii, jakby „po omacku”. Mimo dobrej woli działających
pionierów zdarzają się wtedy błędy nierzadko wskazujące na niedomagania etyczne wykonawców działania, na jakiś brak, brak rozeznania,
brak reguł, brak kulturowo przekazywanych wskazówek. Ludzie bywają
zaskakiwani nieoczekiwanymi rezultatami swego działania i to zazwyczaj
skłania ich po pewnym czasie do formułowania ścisłych kodeksów,
zawodowych etyk, rozumianych jako środowiskowy wyróżnik nowego
zawodu.
Z taką właśnie sytuacją świeżości mamy do czynienia w profilaktyce
problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Jest to
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nowa dziedzina, a raczej interdyscyplinarny agregat, po trosze nauka
stosowana, po trosze rodzaj „ars”, sztuki. O nowości może świadczyć
choćby długość nazwy. Zazwyczaj można się spotkać z krótszym określeniem np. „profilaktyka uzależnień”, ale ze względu na mylący charakter
tego skrótu, obejmującego zbyt wąski zakres działań, proponuję tę
dłuższą nazwę1.
Tam gdzie kłopoty sprawia nawet nazwa nietrudno się domyśleć
kłopotów z samą definicją powstającej gałęzi. Najprościej ujmując
„profilaktyk” stara się zapobiec rozwinięciu się problemów, szkód,
kłopotów u kogoś, kto jest lub będzie narażony na kontakt z jakiąś groźną
substancją, zachowaniem, czynnikiem2. Pracuje się zatem z ludźmi
zdrowymi, aby nie stali się chorzy, albo chorowali mniej. Z tego punktu
widzenia rezultaty zabiegów „profilaktyka” są trudno uchwytne, gdyż jeśli
właściwie spełni on swoje zadanie problemy się nie pojawiają. W jednolicie pozytywnym obrazie trudno wtedy dostrzec faktyczny obszar
wpływu profilaktycznego. Są jednak pewne sposoby oceny skuteczności
w osiąganiu celów, jakie przed „profilaktykiem” stają.3
Potoczne mniemanie identyfikuje „profilaktyka” jako np. panią
pielęgniarkę tłumaczącą przedszkolakom w jaki sposób myje się zęby.
Oczywiście to też jest działanie profilaktyczne, ale w niniejszym szkicu
chodzi o coś poważniejszego. We współczesnym świecie pojawiły się
bowiem tego rodzaju kłopoty, których nasi przodkowie w pewnym
sensie nie znali. Rosnące umiejętności techniczne i zmiany społeczne
sprawiły, że pojawiła się nowa kategoria problemów wręcz cywilizacyjnych w postaci skutków kontaktowania się ludzi, zwłaszcza młodych, z takimi substancjami jak nikotyna, alkohol etylowy, alkaloidy,
niektóre leki. Obserwowane w świecie zachodnim masowe i niepoddające się kontroli używanie substancji psychoaktywnych, powodujące
masowe i widoczne gołym okiem szkody skłaniały bardzo wielu ludzi do
poszukiwania sposobów ostrzegania, zwłaszcza młodych ludzi, przed
negatywnymi skutkami tego kontaktu4. Pod wpływem dramatycznego
1Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego
programu badawczego. J.D. Coie, N.F. Watt, S.G. West, J.D. Hawkins, J.R. Asnarow,
H.J. Markman, S.L. Ramey, M.B. Shure, B.Long, Nowiny Psychologiczne 2, 1996,
str. 15-38
2Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych, J.D. Hawkins, B. Nederhood,
Wydawnictwo IPiN, PTP, Warszawa 1994, str. 130, zwłaszcza str. 11 i dalej.
3tamże;
4Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania, A.E. Kazdin, Nowiny Psychologiczne
2, 1996, str. 39-74;
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i szybkiego poszerzania się zakresu i dolegliwości oraz szkód, wielu ludzi
odpowiedzialnych podjęło wysiłki zapobiegawcze. Ich wynikiem miało
być ochronienie osób, które jeszcze nie doświadczyły negatywnych skutków zażywania wspomnianych substancji przed rozwnięciem się rozmaitych problemów, chociażby uzależnienia fizycznego czy psychicznego,
ale nie tylko tego.
Początki działań profilaktycznych łatwo dostrzeżemy w reakcji
Kościołów chrześcijańskich na narastające problemy. Wiek XIX był
widownią wielu takich pionierskich przedsięwzięć na masową skalę5.
W naszym stuleciu dominować zaczęło podejście mniej spontaniczne,
akcentujące dorobek naukowy takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, fizjologia. Współczesny profilaktyk rzadko już jest płomiennym
kaznodzieją zakładającym bractwa, częściej jest to szkolny psycholog
dysponujący szerokim wachlarzem metod, technik, sposobów pracy
z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi. To co silnie odróżnia profilaktykę,
to aspekt zdrowia. Pracuje się z tymi, którzy jeszcze nie doświadczyli
pewnych problemów, lub nie doświadczyli ich w pełnej możliwej skali.
Odróżnia to profilaktykę od terapii, skoncentrowanej na prostowaniu
już bardzo pogmatwanych ścieżek – na leczeniu. Najczęstszym modelem, który kojarzy się nam z tego typu działaniem jest model medyczny
– wykonywania szczepień ochronnych zanim pojawi się kontakt z wirusem. Tyle tylko, że w dziedzinie tej nie ma tak prostych technicznie
sposobów i jest ona znacznie bliższa wychowania. Wymaga od profilaktyka całego szeregu rzadkich umiejętności: diagnozowania sytuacji
odbiorców działań (rozumienia jej), umiejętności nawiązywania kontaktu, wywierania wpływu, zabezpieczania trwałości uzyskanych efektów.
Ponieważ uprawiam od dobrych paru lat ten zawód, mogę zapewnić, że
obecnie angażuje coraz częściej bardzo wysublimowaną wiedzę, na przykład z zakresu psychologii społecznej. Wiedzę, którą ludzkość uzyskała
niedawno. Dla przykładu pierwsze sformułowanie empirycznie uzasadnionych reguł skutecznego chronienia młodzieży przed piciem alkoholu
pojawiło się na naukowej mapie świata dopiero w początku lat dziewięćdziesiątych i stanowiło szczegółowe zastosowanie najbardziej subtelnych

5W trosce o trzeźwość Narodu, Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych
XIX i XX wieku oraz antologia ich pism. Tomy I – II pod red. Mariana P. Romaniuka,
Wydawnictwo PARPA – Wydawnictwo Michalineum, tom I Warszawa 1994, str. 1-326,
tom II Warszawa 1996, str. 1-384;
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badawczo metod psychologii społecznej!6 Współczesny profilaktyk musi
naprawdę bardzo dużo umieć, tym więcej, że współczesna kultura jest
miejscem uprawiania masowej „antyprofilaktyki”, podpartej wiedzą
o człowieku jako konsumencie, (mam na myśli tzw. marketing, reklamę,
promocję, zalecające kontakt z substancjami, od których profilaktyk
chce oddalać swoich „klientów”).
Uczestniczę w tych zmaganiach i pozwolę sobie stwierdzić, że są
zakorzenione w najpoważniejszych punktach rozwoju naszej cywilizacji.
Na wyobraźnię zapewne może oddziałać podana niedawno w prasie
codziennej wiadomość, że łączne globalne obroty „przemysłu narkotykowego” przekraczają sumę obrotów uzyskaną ze sprzedaży produktów
naftowych. I to w sytuacji, gdy połowa młodych narkomanów nie dożywa
wieku lat trzydziestu. Jesteśmy uczestnikami i świadkami przedziwnych
procesów, mówi się nawet o „uzależnionym pokoleniu”7. Dla przykładu
podam, że ponad połowa polskiego społeczeństwa tkwi w jakiejś formie
chemicznej pułapki nie mogąc zerwać z tytoniem, alkoholem lub lekami,
przy czym jest to sytuacja poniekąd nowa, gdyż poprzednie pokolenia
miały na tym polu znacznie mniejsze kłopoty.
Nic zatem dziwnego, że uformowano swego rodzaju „straż pożarną”,
obok działań policji i wymiaru sprawiedliwości. Ci właśnie „profilaktycy”
mieli, stosując nowoczesne metody, zahamować ten szczególny „potop”.
Najwcześniej i najsilniej orientacja ta doszła do głosu w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza szkoły amerykańskie, jak i związki wyznaniowe czy
ruchy społeczne, stały się terenem intensywnie uprawianej profilaktyki.
Już na samym początku okazało się, że mało skuteczne jest tzw.
moralizowanie. Mało skuteczne było też działanie czysto informacyjne.
Okazywało się, że młodzi ludzie, niczym człowiek u św. Pawła „wiedzą co
dobre, a wybierają złe”. Wskazywało to z jednej strony na bardzo dużą
złożoność zagadnienia, a z drugiej rodziło pytanie o konieczne zmiany
metod pracy profilaktycznej. Pytano: czy umiemy to robić ? Jak to robić
skutecznie? W jaki sposób nie być skazanym na bierne znoszenie staczania się coraz to nowych ludzi w przepaść chemicznej śmierci? 8
6Hansen W. School – based Alcohol Prevention Programs, Alcohol World, 1993, v. 17,
no.1, str. 54-60 i inne tegoż autora;
7Mellibruda J. , Nałogowa osobowość naszych czasów, Nowiny Psychologiczne 2, 1996,
str. 5-14;
8Alkohol i zdrowie, VIII Raport Specjalny dla Kongresu USA – wrzesień 1993,
Wyd. polskie Warszawa 1995, Wyd. PARPA, str. 1-425, zwłaszcza część IV
Zapobieganie i wczesne interwencje, str. 321-377;
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Początkowo wydawało się, że osiągnięcie celów profilaktycznych jest
niemożliwe! Dla przykładu badania Moskowitza wskazywały na kompletną bezskuteczność stosowanych kilkuset szkolnych procedur profilaktycznych9. Byłaby to spektakularna klęska stosowanych nauk społecznych, klęska obwieszczona zresztą przez specjalistów tychże nauk.
Oporna „masa” nie chciała się poddać i w dalszym ciągu poszczególni jej
członkowie niszczyli się na oczach specjalistów. Dopiero późniejsze
badania wskazały na jaką – taką skuteczność pod warunkiem stosowania
ściśle określonych metod. Zatem dziedzina uzyskała pewną konieczną
dojrzałość metodyczną, posiadła reguły „techne”, miała swoją refleksję,
jakby „sumienie” w postaci wyników badań oceniających rezultaty
w stosunku do założonych celów10.
W trakcie tego rozwoju historycznego padało pytanie o etykę.
Zarówno w znaczeniu tego jak robić to dobrze, jak i w znaczeniu pytania
o to, co nam wolno. W innych dziedzinach pracy z ludźmi, np. w psychoterapii formułowano liczne kodeksy etyczne. Były to najczęściej zestawy
reguł uznawanych przez większość środowiska psychologów, psychiatrów czy innego rodzaju terapeutów, często zrzeszonych w organizacje
zawodowe, w korporacje. Jednym z przykładów takiego kodeksu jest
treść rozdziału podręcznika terapii grupowej Corey, Corey zatytułowana „zasady etyczne dla terapeutów grupowych”11. Znajdują się tam
jednak raczej techniczne reguły wąsko traktujące zagadnienie i bardzo,
jak na wymagania etyka, nieprecyzyjne. W działaniach profilaktycznych
nie dopracowano się, o ile mi wiadomo, nawet tego rodzaju zasad. Praktyka wyprzedziła tu namysł. Dopiero w miarę gromadzenia się wiedzy
o tym, że profilaktyka nie tylko może być nieskuteczna, ale wręcz szkodzić
uczestnikom rozpoczęto spoglądanie w stronę etyki. Jest to jednak proces
w fazie początkowej.
Spróbujmy zatem pokusić się o parę uwag pomocnych w budowaniu
etycznej samoświadomości środowiska „profilaktyków”. Co profilaktyk
powinien? Czy konieczne jest formułowanie jakichś zaleceń etycznych
w tej dziedzinie?
9Moskowitz J.M., The primary prevention of alcohol problems: A critical review of the
research literature. J. Stud. Alcohol ,v.50(1), 1989, str. 54-88;
10Zobacz cały numer monograficzny „Alkoholizm i Narkomania”, Warszawa, nr 2(19),
1995, Wyd. PTPsych. IPiN, str. 1-127, z cyklem artykułów, zwłaszcza :G.M. Boyd,
Badania ewaluacyjne w USA. Problemy metodologiczne, str. 9-36;
11M. Schneider Corey, G. Corey, Grupy – zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995, Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, tłum.
S. Bulaszewski, R. Zawadzki, str. 447, zwłaszcza str. 388-403
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Przekonują o tym błędy profilaktyków, jak i ich osiągnięcia. Wymieńmy kilka kompromitacji współczesnej profilaktyki. Na czele listy
sytuuje się błąd popełniony w dziedzinie pokrewnej – edukacji seksualnej.
W miarę narastania zjawiska coraz częstszych ciąż nastolatek uruchomiono w Ameryce szeroki program uwzględniający swobodny dostęp do
antykoncepcji. Mimo to, po wielu latach okazało się, że projekt zawiódł
na całej linii. Młodzi ludzie odczytali te programy jako zachętę do
swobody seksualnej i liczba ciąż nastolatek poważnie wzrosła. Takie dane
znajdujemy w raporcie Stana Weeda i innych. Być może to właśnie jest
powodem sięgania obecnie po programy propagujące wstrzemięźliwość.
Za całym tym niepowodzeniem kryła się pewna niewiara, pewien pesymizm co do możliwości życia w czystości. Nie znano faktycznych aspiracji młodzieży w tej dziedzinie. Wybierano wedle ideologicznych założeń,
a nie zgodnie z rzeczywistością osób.
Podobna sytuacja miała miejsce w profilaktyce alkoholowej. Gdy zbadano kilkaset programów stosowanych w amerykańskich szkołach okazało się, że tylko nieliczne posługują się metodami przynoszącymi efekt
w postaci zahamownia picia przez młodych. Najrzadziej była stosowana
strategia najbardziej efektywna.12 To powodowało rosnące zwątpienie
w siłę działań chroniących, a nawet formułowano tezy z psychologiii
rozwojowej, że picie jest dla młodych ludzi czymś naturalnym, stałym zadaniem rozwojowym. W ten sposób próbowano sobie poradzić z bezradnością.
Gdy podczas pracy szkoleniowej przedstawiam listę strategii stosowanych w programach profilaktycznych polskim specjalistom i proszę ich
o wskazanie najskuteczniejszych – wybierają, podobnie jak ich koledzy
amerykańscy, te najmniej skuteczne. Od tego momentu zaczyna się
wspólna praca nad zmianą tak ukształtowanych opcji.13
Podobna sytuacja miała miejsce w Polsce, gdy wprowadzaliśmy program, który opierał się na mocnej współpracy z rodzicami. Okazywało się,
że dla grona kilku tysięcy polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów
współpraca wychowawcza z rodzicami, tak wydawałoby się naturalna,
była największym problemem. Musieliśmy uciekać się do administracyjnych metod, do motywacji finansowej, aby skłonić naszych wykonaw-

12cytowany już Hansen, 1993
13Wojcieszek K., Naprawiacze świata, Remedium nr 9 (55) 1997, str.10-12;
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ców do pracy z dorosłymi. Postrzegali to zadanie jako beznadziejnie
trudne.14
Z tych kilku przykładów wyłania się postulat jasny: aby skutecznie
i poprawnie prowadzić działania chroniące młodych należy w pełni otworzyć się na całą dostępną prawdę o tych, których chronimy, o tych, którzy
im towarzyszą, o wszystkich szczegółach sytuacji. Jednocześnie trzeba
szukać dobra wychowanków, a nie własnego. A więc stary postulat mądrości – zespolenia prawdy i dobra.
Nie zawsze jest to łatwe w warunkach obecnej kultury. W pełni zgadzam się z tezą prof. Gogacza zawartą w rozdziale zatytułowanym „Problemy społeczne” w jego „Etyce chronienia osób”, mówiącą, że pierwotne
są inne problemy i zadania, niż te, które formułuje socjologizująca etyka
społeczna. Mimo, że mogą się te doraźne problemy jawić jako niezmiernie bolesne.
Z tego punktu widzenia zapoznajmy się z obecnym w literaturze
czynnikami chroniącymi młodych ludzi przed problemami z używkami.
Zaczerpnąłem je z pracy przeglądowej Hawkinsa zamieszczonej w 1992
roku w „Psychological Biulettin”15. Są to:
– silna więź z rodzicami
– zainteresowanie nauką szkolną
– regularne praktyki religijne
– szacunek dla autorytetów społecznych.
Te czynniki to nie są jakieś ideologiczne konstrukty. To zestawienie
wyników badań empirycznych. Zauważmy, że we wszystkich chodzi
w gruncie rzeczy o relacje osobowe: z bliskimi, z samym sobą, z Bogiem,
z narodem. To chroni obiektywnie. Każdy, kto umiejętnie wzmacnia te
więzi przyczynia się do większego bezpieczeństwa młodych.
(Spójrzmy jeszcze na wyniki badań J. Strasznego z Bielska. Młodzi
narkomani, alkoholicy i tzw. normalna młodzież. Badano ich relacje
z innymi rówieśnikami. Najwięcej pustych kontaktów mieli młodzi narkomani [balangi, prywatki, spotkania], najmniej zaś tzw. normalna młodzież. Z kolei najwięcej przyjaciół mieli „normalni”, a najmniej młodzi
narkomani.)

14Wojcieszek K., Profilaktyka domowa, Remedium nr 12 (46) 1996, str. 2-5;
15Hawkins J.D., Catalano R.F., Miller J.Y., Risk and protective factors for alcohol and
other drug problems in adolescence and early adulthood:Implications for substance
abuse prevention, Psychological Bulletin, v.112, 1992, str. 64-105;
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Znamienne są pod tym względem wyniki badań dr Stępień16. Okazało
się, że tak prosty fakt, jak ilość czasu poświęcana na wspólne z rodzicami
spożywanie posiłków jest w silnym związku z ilością kłopotów w dziedzinie używek. Czyżby wspólna kolacja z rodzicami lepiej chroniła niż
nasze intensywne zabiegi socjotechniczne ?
Z tych paru uwag wyłania się pilna potrzeba rewizji podstawowych
założeń uprawiania profilaktyki. Należy dokonać rewizji tych założeń po
to, aby wejść w obszar mądrości. Choćby po to, aby wskazać, w jaki sposób
prosta obecność (w rozumieniu filozoficznym) chroni naszych młodych,
a zapewne i starszych wychowanków. Jeszcze raz pokazuje się, że ważna
jest „wiara, nadzieja i miłość, te trzy, z nich zaś największa jest miłość”.
Krzysztof A. Wojcieszek

16Stępień E., Ocena własnych relacji z rodziną a picie alkoholu przez dorastających,
Alkoholizm i Narkomania, nr 1 v. 22, 1996, str. 83-97;
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Etyka chronienia osób jako
podstawa działań
gospodarczych
Ostatnie lata w Polsce sprzyjają badaniu zagadnień dotyczących etyki
gospodarczej. W tę problematykę zaangażowane są różne wersje samej
etyki. Chciałbym przedstawić tę etykę, która pozostaje w harmonii
z antropologią filozoficzną asymilującą metafizykę tomizmu konsekwentnego. Etyka chronienia dobra osób ukazuje i wyakcentowuje w samej
nazwie ten aspekt działań, dzięki któremu chroni się dobro osób. Ustala
się w niej, które działania chronią dobro osób. Ukazuje się więc także
zasady – normy umożliwiające wybór samych działań. Chodzi tu oczywiście tylko o działania człowieka, podejmowane przez niego wobec siebie
oraz innych osób świadomie i w sposób wolny.1
Autor etyki chronienia osób ukazuje, że dobrem (którego identyfikację ułatwia nam antropologia filozoficzna) chroniącym osoby jest
każdy z jej elementów strukturalnych, przejawy istnienia (transcendentalia), przejawy istoty z jej niematerialnego obszaru – duszy, którymi
są intelekt i wola, oraz zmysłowe władze poznawcze i pożądawcze

1 M.Gogacz, Podstawy etyki, „Studia Philosophiae Christianae” 29 (1993) 2, s. 151-165
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(uczucia) powiązane z obszarem ciała, relacje osobowe, relacje
poznawcze, dążeniowe, życie, kultura, humanizm i religia.2
Aby wymienione powyżej dobra mogły chronić osoby, człowiek musi
podjąć odpowiednie działania właśnie chroniące, a nie niszczące. Jedynie
intelekt jest w stanie rozpoznać właściwe działania, a zatem on musi
posłużyć się normami, które zaktywizują wolę do podjęcia działań.
W etyce chronienia osób ukazuje się trzy takie normy: mądrość,
kontemplację i sumienie. (Mądrość – usprawnienie intelektu zdolnego do
ujęcia prawdy o bycie i ukazującego ten byt jako dobro; kontemplacja –
namysł nad relacjami osobowymi [nie istotami rzeczy] pozwalający
wyzwolić postępowanie chroniące te relacje; sumienie – sąd intelektu
wywołujący działanie woli3.)
Wraz z dotychczas wymienionymi zagadnieniami, zagadnienie odpowiedzialności (wzięcie na siebie skutków naszych działań), wolności
(kierowanie się do istnienia i realnego bytu) i wartości (trwanie relacji
osobowych) stanowią główne problemy etyki ogólnej chronienia osób.
Obok zagadnień objętych zawsze etyką ogólną, występują i takie, które
powstają w ramach aktualnie dominującej kultury, oraz są powiązane
z powstałymi zawodami. Te zagadnienia wyznaczają etykę szczegółową,
ukazującą takie normy, które umożliwią pomijanie zła i fałszu w kulturze,
a pozytywnie mówiąc, pozwalają na podejmowanie działań ze względu na
prawdę i dobro. W etyce szczegółowej sytuuje się etyka zawodowa
umożliwiająca odróżnienie prawych działań i zarazem specyficznych dla
poszczególnych zawodów. Tak szczegółowe ujęcia prezentują zazwyczaj
kodeksy etyczne ustalane dla poszczególnych zawodów. Koncepcja etyki
ogólnej chronienia osób jest więc podstawą do budowania i tworzenia
etyki szczegółowej i kodeksowego zapisu norm w celu chronienia osób.
Przykładem przydatności omawianej etyki jest np. etyka przedsiębiorcy.
Etyka przedsiębiorcy dotyczy zasad wyboru działań szlachetnych (kierowanych dobrem i unikaniem zła) mających na celu chronienie osób przy
pomocy wytwarzanych w przedsiębiorstwach dzieł gospodarczych (towarów, usług). Zgodny z etyką charakter nadaje działaniom gospodarczym
przedsiębiorca i jego szlachetność.
Przedsiębiorstwo jest tu określone jako samodzielne gospodarstwo
przygotowujące dla rynku towary lub usługi w celu osiągnięcia zysku (swoiste zespoły przedsiębiorstw to kartel, syndykat, trust, holding, koncern).
2 M.Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995, s. 10-11
3 M.Gogacz, Podstawy etyki, “Studia Philosophiae Christianae” 29(1993)2, s. 164
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Przedsiębiorca pełni w przedsiębiorstwie
 funkcje (inicjator produkcji, organizator przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za ryzyko produkcji),
 posiada prawa (wobec państwa, wobec przedsiębiorstwa, wobec
pracowników)
 obowiązki (względem społeczeństwa i względem pracowników
przedsiębiorstwa).
W odniesieniu do funkcji, etyczny wymiar działań przedsiębiorcy
wymaga umiejętności rozpoznawania dobra osób, dla ich chronienia,
także posiadania wiedzy o osobach i rzeczywistości.
Wspomniany w działaniach przedsiębiorcy aspekt praw wymaga odróżnienia prawa naturalnego od prawa stanowionego. Zalecenia ujmujące to, co stanowi człowieka, ukazują te dobra, które należy chronić. Jest
też korzystne, jeżeli prawo stanowione jest zgodne z prawem naturalnym.
Z kolei obowiązki przedsiębiorcy dotyczą dobra pojedynczych osób
oraz wspólnot pracowniczych, a także nabywców towarów i usług. Prawo
naturalne zalecając chronienie dobra osób, umożliwia tym samym korzystanie z dóbr materialnych, z dzieł wytwórczości gospodarczej potrzebnych do zabezpieczenia życia i zdrowia. Wszystkim ludziom przysługują
dobra konieczne. Przedsiębiorca musi zadbać, aby np. kapitał nie dominował nad człowiekiem lecz służył człowiekowi, itd.
Nie ma tu potrzeby rozwijania szczegółowych kwestii, ale na jedną
warto zwrócić uwagę. Na rolę sprawności, inaczej cnót, w działaniach
przedsiębiorcy. Sprawność roztropności jest potrzebna przy tworzeniu
kartelu jako porozumienia dla rejonowania zbytu i wysokości produkcji.
Roztropność, męstwo, takt i przezorność są przydatne wobec problemu
syndykatu jako przymusu korzystania z pośrednictwa związku, kupującego produkty przedsiębiorstwa. Dodatkowo potrzebna jest sprawiedliwość dla działań w strukturze holdingu. Trust (skup przedsiębiorstw)
wymaga umiarkowania wspomagającego sprawiedliwość. Dla kierowania
koncernem (trust banków połączony z trustem przedsiębiorstw) potrzebne są przedsiębiorcy wszystkie sprawności moralne (roztropność,
męstwo, sprawiedliwość, umiarkowanie) wraz z wiedzą i mądrością.
Osiągnięcie właściwego poziomu sprawności, wśród których
dominować powinny mądrość i roztropność umożliwia ostatecznie
chronienie osób i przedsiębiorstwa4.
4 M.Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995, s.61-68
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Etyka chronienia osób jest powiązana z realistyczną filozofią człowieka i rzeczywistości. Korzystanie z jej ustaleń może być utrudnione
wtedy, gdy pierwszeństwo przyzna się strukturom ogólnym, będącym
zespołem relacji skonstruowanych przez człowieka w postaci koncepcji,
potraktowanych jako źródło i ostateczne odniesienie dla podejmowanych
działań. Wymaga się wówczas dostosowania działań ludzi, niekiedy ich
samych, do wymyślonej wcześniej struktury tak, aby razem z nią i jej
podporządkowane realne byty, tworzyły swoistą jedność, a raczej całość.
Odnosząc się do ukazanego wcześniej przykładu etyki szczegółowej
przedsiębiorcy, można powiedzieć, że np. obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują jako dostosowane do wymogów abstrakcyjnej struktury ogólnej,
a więc w ramach jakiejś całości, a nie jako dostosowane przede wszystkim
do struktury człowieka.
Taką całością, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo jest ustrój państwa.
Wydaje się, że zwłaszcza ustroje oparte na ideologiach mogą
wymuszać niekorzystne z punktu widzenia etycznego działania. M. Gogacz zwraca uwagę na następujące zagrożenia z tym związane. Najpierw
wspólnota rządząca wybiera jakiś światopogląd, do którego dodaje się
dwie cechy: propozycję naprawy świata oraz rolę rządzącej grupy
społecznej, narodu i państwa w naprawie i dziejach świata. Ideologia
wprowadza wtedy w światopogląd ludzi element moralizatorski i mesjanistyczny. To z kolei pozwala na uruchamianie tendencji reformatorskich.
W takich ustrojach nie zawsze chodzi o dobro wszystkich obywateli,
określane w oparciu o znajomość natury człowieka. W ideologiach dąży
się do realizacji celu tej wspólnoty, która dominuje w państwie.
Takimi ustrojami są np. socjalizm, kapitalizm, demokracja.
Socjalizm charakteryzuje się absolutyzowaniem społeczeństwa. Nie
liczy się tu dobro osób i w konsekwencji ważność relacji osobowych.
Program uzasadnia się ateizmem i materializmem. Nad etyką dominuje
polityka jako podstawowa dziedzina norm. (Wyklucza katolicyzm. Pius
XI: nie można być jednocześnie katolikiem i socjalistą).
Kapitalizm również ma wiele odmian. W sposób jawny lub niejawny
absolutyzuje dochód. Idea dochodu ma społeczny wymiar starań o zamożność. Akcentuje ważność rzeczy na niekorzyść relacji osobowych.
Jego źródłem jest laicyzm nowożytnej i współczesnej kultury. Socjalizm
i kapitalizm nie respektują realności bytów. Obie te koncepcje osłabiają
wrażliwość na dobro osób, pomijają relacje osobowe, przesuwają na
dalsze miejsca humanizm i religię, forsują przekonanie o niezależności od
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naszego myślenia bezwzględnych praw społecznych i ekonomicznych,
podczas gdy prawo jest ujęciem intelektualnym powtarzających się zjawisk. Obie koncepcje przejawiają tendencje reformatorskie, a to ułatwia
im wspieranie się na ideologiach. Socjalizm chce zmieniać dotychczasowe
struktury społeczne, a kapitalizm chce wyprowadzić ludzi z biedy do zamożności. W tych programach są ustrojami atrakcyjnymi. Zapomina się
w nich, że propozycje przemian powinny być zgodne z bytową strukturą
osób i z ich wolnością. Kapitalizm upowszechnia się w wersji liberalizmu.
Ten z kolei powstaje wtedy, gdy do idei dochodu dołączy się teoria wolności jako absolutnej niezależności od czegokolwiek np. troski o dobro
osób, od norm moralnych, od przestrzegania przykazań, od więzi z Bogiem, od prawdy, dobra, miłości.
Liberalizm jako ustrój bardziej gospodarczy niż polityczny z powodu
swej koncepcji wolności zmienia moralność. Dopuszcza spryt jako
zasadę działań, skuteczność która pozwala zajęcie pierwszego miejsca
celowi, a nie prawdzie. Umożliwia stosowanie lichwy, jako żądanie cen
bezzasadnie przekraczających wartość sprzedawanych rzeczy. Zachęca
do skąpstwa polegającego na gromadzeniu rzeczy, a głównie pieniędzy.
Ostatecznie sytuacja gospodarcza ukazywana jest jako jedyna i pierwsza
dziedzina życia i kultury. W liberalizmie swoiście nie odróżnia się osób
i ich zróżnicowanych potrzeb. W odniesieniu do wszystkich osób stosuje
się zabieg przejęcia wszystkich dochodów. Idea dochodu jest tu zawarta
w oderwanej od życia ideologii.
Trzeci ustrój, który tu wymieniamy, to demokracja. Nie jest ona propozycją jednoznaczną. Charakteryzowana jako troska o dobro wszystkich
obywateli była też stosowana w państwach gdzie rządził monarcha, jak też
przypisywano ją państwom socjalistycznym czy kapitalistycznym. Może
być określana przez sposób rządzenia, gdy rządzi naród. J. Maritain
akcentował w niej osiąganie życia wspólnego przez przestrzeganie godności osób, ich powołania i miłości. Wspólne życie realizuje się też w podziale zadań, funkcji, wyznaczonych dziedziczeniem, zamożnością, pracą5.
M.Gogacz za demokrację uznaje „ustrój, wynikający z mądrości
i uczciwości osób, które z racji mądrości kierują się prawdą i dobrem,
a z racji uczciwości stosują sprawiedliwość i prawo. Tak rozumiana demokracja jako ustrój wymaga państwa, które jest Rzeczypospolitą, respektującą relacje osobowe wiążące ludzi w naród, scalony ponadto troską

5 M.Gogacz, Mądrość buduje państwo, Niepokalanów 1993, s.206-213 6 tamże, s.213
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o dobro wspólne wszystkich osób. Tym dobrem wspólnym jest mądrość
i Chrystus jako zarazem źródła lub zasady normalnie tworzącej się kultury, wiernej humanizmowi i religii. Demokracja jest w tym wypadku
bliska tolerancji, w której otacza się czcią osoby, lecz nie akceptuje się
fałszu i zła, choć znosi się je z powodu szacunku dla osób. Ze względu na
tak rozumianą tolerancję demokracja nie przekształca się w liberalizm,
w którym utożsamia się fałsz z prawdą, a zło z dobrem, ponadto dopuszcza się i stosuje na przykład błędną teorię wolności, utożsamienie człowieka z jego poglądami i przewagę rzeczy nad osobami. W demokracji
właśnie nie można odstąpić od prawdy, ani naruszyć dobra osób”6.
Jako wniosek podkreślmy, że mądrość buduje państwo, mądrość pozwala kierować przedsiębiorstwem i mądrość jest zasadą etyki chronienia
osób.
Tadeusz Klimski

6 Tamże, s. 213
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Uwagi na marginesie
„Dobrych obyczajów
w nauce”
Niektóre etyki zawodowe były „kodyfikowane” niemal równocześnie
z powstaniem zawodów, o których traktują. Dobrym przykładem może tu
być etyka lekarska i słynna przysięga Hipokratesa. Inne zawody – istniejąc od setek lat – obywają się bez specjalnie spisanych zasad postępowania, bazując na naturalnym wyczuciu moralnym ludzi. Wydaje się, iż
z taką sytuacją mamy do czynienia w zawodzie nauczycielskim.
Zasady dobrych obyczajów w nauce, co najmniej do XIII wieku, były
integralną częścią etyki nauczycielskiej, gdyż nauka rozwijała się
w szkołach jako tzw. scholastyka. O wyodrębnieniu naukowców jako
różnej od nauczycieli grupy społecznej decyduje powstanie uniwersytetów. Mistrzowie uniwersyteccy – nie przestając być nauczycielami –
na pierwszym miejscu stawiają jednak odkrywanie prawdy, a dopiero
potem jej krzewienie. Źródeł zatem etyki pracowników naukowych
szukać musimy na średniowiecznych uniwersytetach1. Echem wyznawanych wtedy poglądów moralnych jest, kultywowana do dziś –
przysięga doktorska, w której nowo mianowany doktor obiecuje i przy1Zob. na ten temat: J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, przekład E. Bąkowskiej,
Warszawa 1966.
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rzeka, iż będzie wytrwale pracował i rozwijał nauki „nie dla brudnych
zysków, ani dla zdobycia czczej sławy, lecz aby bardziej krzewić się
mogła prawda i ażeby zabłysło jaśniej światło prawdy, od której zależy
szczęście rodzaju ludzkiego”. „Prześwietny doktorant" obiecywał ponadto, że zawsze zachowa życzliwą pamięć o swoim uniwersytecie i będzie
pomocny w jego potrzebach, a godność, którą uzyskał zachowa „nieskalaną i niezhańbioną” niemoralnym życiem ani zniesławieniem swego
imienia.
Wyróżnić tu zatem można trzy grupy zagadnień: 1) Osobistą moralność naukowca jako człowieka; 2) Jego postawę wobec własnej
wspólnoty uniwersyteckiej; 3) Obowiązek służenia prawdzie. Opublikowany w 1994 r. przez Komitet Etyki działający przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk „Zbiór zasad i wytycznych” zatytułowany
„Dobre obyczaje w nauce” podzielono na osiem następujących rozdziałów: 1) Zasady ogólne; 2) Pracownik nauki jako twórca; 3) Pracownik
nauki jako mistrz; 4) Pracownik nauki jako nauczyciel; 5) Pracownik
nauki jako opiniodawca; 6) Pracownik nauki ekspert; 7) Pracownik
nauki jako krzewiciel wiedzy; 8) Pracownik nauki jako członek społeczeństwa. Z prostego porównania obydwu zestawów można zauważyć,
że „Dobre obyczaje” mieszczą się w kanonie zasad wyznaczonych przysięgą doktorską, przy czym rozdział pierwszy zawiera zalecenie wysokiego
poziomu osobistej moralności uczonego, drugi – traktuje o służeniu
prawdzie, trzeci, czwarty i piąty – to elementy etyki zawodowej nauczyciela, co należy w pewien sposób do jego obowiązków wobec universitas.
Ostatnie trzy rozdziały stanowią właściwe dla naszych czasów rozszerzenie społecznych funkcji uczonego.
Rozdział pierwszy – zasady ogólne – stwierdza, że „pracownika
nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto zasady
dobrych obyczajów w nauce”. W rozwinięciu tej dyrektywy zwracają
uwagę trzy akcenty: pierwszy, mówiący, że pracownicy nauki ze względu
na wyższy od przeciętnej poziom świadomości są postrzegani jako
autorytety w życiu społecznym, z czego wynika ich większa od przeciętnej
odpowiedzialność za swoje postępowanie i drugi wyraźnie głoszący
prymat etyki nad prawem stanowionym: pracownik nauki nie może żądać
od podwładnych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami, nie może
usprawiedliwiać posłuszeństwem swego zachowania sprzecznego z tymi
zasadami oraz ma dążyć do zmiany przepisów naruszających kanony
dobrych obyczajów w nauce. Akcent trzeci to wyraźne zaznaczenie
prymatu sumienia w indywidualnym życiu moralnym pracownika nauko-
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wego, w sumieniu mianowicie, „na podstawie własnej refleksji moralnej”
pracownik nauki rozstrzygać ma moralne konflikty np. gdy w jakiejś
szczególnej sytuacji, zasady dobrych obyczajów w nauce stają w sprzeczności z etyką ogólnoludzką.
W rozdziale pierwszym ponadto wyakcentowano jako zasady szczególne normy prawdomówności i bezinteresowności, oraz obowiązek
przeciwdziałania złemu wykorzystywaniu osiągnięć naukowych.
W odniesieniu do działalności na niwie nauki wyakcentowano – zgodnie z najdawniejszą tradycją – prawdę i wolność. Prawda jest bowiem
„naczelnym celem działalności uczonego”. Prawda wymaga odwagi;
w tekście znajdujemy niemal dosłowną parafrazę słynnej sentencji,
przypisywanej Arystotelesowi, a podniesionej do rangi zasady ogólnej:
„pracownik nauki szanuje poglądy autorytetów naukowych, ale wyżej niż
autorytety stawia rzeczowe argumenty”. Prawda ponadto wymaga pokory
– tak bardzo akcentowanej w odniesieniu do ludzi nauki przez uczonych
ze szkoły św. Wiktora w XII w. Czytamy bowiem, że „pracownika nauki
powinna cechować stała gotowość do kwestionowania, rewidowania
i odrzucania teorii, nawet będących jego własnym dorobkiem, jeśli fakty
jej zaprzeczą”. Zauważmy zatem, że „Zasady” opowiadają się wyraźnie za
realizmem teoriopoznawczym w nauce, czego wyrazem są powyższe
stwierdzenia stojące w jawnej sprzeczności ze zdaniem przypisywanym
Heglowi, a doskonale wyrażającym teoriopoznawczy idealizm, że jeżeli
fakty stoją w sprzeczności z opisującą je teorią to tym gorzej dla faktów.
„Wolność nauki sprowadza się do wolności wyboru problematyki, ...
metody, ... myśli... i słowa”. Ta zasada wymaga przeciwstawienia się
cenzurze, ograniczeniom dostępności źródeł, swobody przepływu
informacji, utrudnieniom w osobistych kontaktach ludzi nauki. Wolność
nauki związana jest w sposób stały z niezależnością i samorządnością
instytucji naukowych. Zwróćmy zatem uwagę, że jest to kolejne w tekście
nawiązanie do rozwiązań wypracowanych w Średniowieczu, mianowicie
koncepcji uniwersytetu, która na samym początku XIII w. zaczęła
obowiązywać w europejskiej christianitas. W tym punkcie „Zasady”
wyraźnie wykraczają poza aktualnie obowiązujący status instytucji naukowych, polegający na bezwzględnym podporządkowaniu ich państwowej
biurokracji, bez zachowania nawet pozorów niegdysiejszej autonomii.
Zobowiązuje się bowiem w „Zbiorze” środowiska naukowe do protestu
w wypadkach wymagania od pracowników naukowych lojalności wobec
władz politycznych lub innych instytucji pozanaukowych. Wydaje się, że
w obecnych czasach nawet nie zachodzi potrzeba wymagania takiej
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lojalności ze strony władz politycznych wobec wspomnianego podporządkowania instytucji naukowych państwowej biurokracji, a szczególnie tzw.
Ministerstwu Edukacji Narodowej, które za pomocą zarządzeń ministra
dosyć szczegółowo reguluje życie i pracę instytucji naukowych. Zważywszy ponadto, że to ministerstwo przyznaje pieniądze na działanie wspomnianych instytucji, zatem zależność strukturalna od państwa jest na tyle
silna, że zbędne są w tej mierze jakiekolwiek dodatkowe wymagania. Do
tego dochodzi wprowadzona przez państwo silna pauperyzacja materialna pracowników nauki uniemożliwiająca w sposób praktyczny szerszą
jednostkową jak i grupową niezależność.
„Dobre obyczaje” promują samorządność jako sposób zarządzania
instytucjami naukowymi do tego stopnia, że zobowiązują pracowników
nauki do uznawania zwierzchności organów kolegialnych nad jednoosobowymi. Wydaje się jednak, że w sytuacji tak dużego uzależnienia
instytucji naukowych od biurokratów MEN owa samorządność jest grubą
fikcją, gdyż nie należy do samorządów podejmowanie decyzji w sprawach
istotnych, lecz jedynie postanowienia na temat sposobów realizacji
zarządzeń ministra oraz ewentualny i zawsze ograniczony wytycznymi
podział nigdy nie wystarczających funduszy.
Rozdział drugi, zatytułowany: „pracownik nauki jako twórca” skupia
się najpierw na problematyce praw autorskich i zagadnieniu pierwszeństwa w odkryciach naukowych, później dopiero podjęty zostaje
problem przebiegu samych badań naukowych, powodujących je przyczyn oraz powodowanych przez nie skutków, zarówno głównych jak
i ubocznych. Mówi się więc tam, że głównym motywem pracy naukowca
jest pasja poznawcza a podstawową nagrodą – poznanie prawdy i uznanie w środowisku. Podejmuje się też problem uciążliwości badań,
których przedmiotem jest człowiek, zwierzęta, szeroko pojęta przyroda
oraz wytwory człowieka. Inny problem to ogłaszanie wyników badań
oraz relacja pracownik nauki – zleceniodawca lub sponsor.
Trzeci rozdział noszący tytuł: „pracownik nauki jako mistrz” traktuje
o relacji profesora do uczniów będących kontynuatorami jego zainteresowań, myśli, misji naukowej jako wybrani przez niego samego współpracownicy w instytucji naukowej. Mówi o tym pierwszy punkt rozdziału.
Zauważyć jednak należy, że wobec obowiązujących obecnie przepisów
Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, decyzja o „grupowaniu” adeptów nauki
nie należy do poszczególnych samodzielnych pracowników nauki, nawet
gdy są kierownikami katedr lub instytutów, lecz do rektora. Praktyka
– wyznaczana przez przepisy ustawy – jest różna: zwykle rektor zatrudnia
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osoby, o które poprzez Radę Wydziału lub Instytutu prosi jakiś profesor.
Znane są jednak przypadki zatrudniania w katedrach asystentów lub
adiunktów bez wiedzy, a czasem i bez zgody profesora, który staje się
w ten sposób „uszczęśliwiony” nie chcianym współpracownikiem, często
w sytuacji, gdy sam bezskutecznie zabiega o zatrudnienie własnego
ucznia.
Jeśli chodzi o sam przebieg wspomnianej relacji to mówi się, że do
nauki należy zachęcać i dopuszczać osoby o odpowiednio wysokich
kwalifikacjach intelektualnych i moralnych, a także charakterologicznych. Należy przeciwstawiać się także zarówno protekcjonizmowi jak
i dyskryminacji. Obowiązkiem pracownika nauki jest „zagrodzić drogę do
świata nauki” osobom nie mającym tych kwalifikacji poprzez rzetelne
i sprawiedliwe oceny. Sprawiedliwa ocena należy się także posiadanym
już współpracownikom, na których nie należy przerzucać ponadto swoich
własnych obowiązków.
Od relacji mistrz – uczniowie wyraźnie odróżniana jest relacja profesor – studenci, o której traktuje rozdział czwarty pt. „pracownik nauki
jako nauczyciel”. Rozdział ten jest właściwie zarysem etyki nauczycielskiej. Mówi się w nim o życzliwym i pełnym szacunku traktowaniu
studenta. Podnosi problem nieustannej troski o podnoszenie własnych
kwalifikacji dydaktycznych. W rozwinięciu tych zasad zwraca się uwagę
na takie rozplanowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, aby były one
zgodne i z higieną uczenia się (nie kumulowanie zajęć) i z aktualnym
stanem wiedzy w danej dziedzinie. Akcentuje się obowiązek rozwijania
samodzielnego myślenia studenta i jego prawo do własnych opinii nawet
na tematy naukowe. „Nadużywanie stosunku zależności lub przewagi
erudycyjnej nie licuje z godnością pracownika nauki” – podkreślają
autorzy opracowania. I znów musimy zauważyć, że wyrażone poglądy są
wyraźnym i trwałym dziedzictwem zasad opracowanych i kultywowanych
na pierwszych uniwersytetach. To przecież Tomasz z Akwinu uważał, że
„nauczanie to po prostu ukazywanie prawdy, dosięganie słuchacza prawdą, jawiącą się w wykładzie. Nie jest to jednak tylko głoszenie prawdy
i powodowanie, by słuchacz przyswoił ją sobie jako wiedzę. Jest to raczej
przy pomocy nauczającego wrastanie słuchacza w myślenie orientowane
prawdą. Jest to więc wrastanie w myślenie nauczającego, lecz jego
myślenie nie jest celem nauczania. Jest pośredniczeniem. Jest przejęciem
i przekazywaniem prawdy”2.
2Za: M. Gogacz, Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka),
Warszawa 1985, s. 172.
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Obok dobrego traktowania studentów, drugi kanon etyki nauczycielskiej to sprawiedliwość, bezstronność i zasada pełnego egalitaryzmu
w ocenianiu studentów.
Problematykę oceniania podejmuje ponadto i wprost rozdział kolejny,
noszący tytuł: „pracownik nauki jako opiniodawca”. Traktuje on o zasadach sporządzania opinii naukowych, a przede wszystkim recenzji do
stopni i tytułów naukowych oraz recenzji wydawniczych. Podkreśla się
wnikliwość, bezstronność, konkretność i – osobno – terminowość sporządzenia recenzji. „Opinie zdawkowe, grzecznościowe opinie przychylne,
jak też złośliwe opinie negatywne są niedopuszczalne”. Zwraca się
ponadto uwagę na fakt, że sporządzenie zasłużenie negatywnej opinii jest
kłopotliwe – należy jednak do obowiązków opiniodawcy wynikający
z zasady sprawiedliwości. Zaleca się przy tym także rzeczową analizę
własnych kompetencji do sporządzenia określonej opinii.
Osobną sprawą są recenzje drukowane i publiczne polemiki naukowe.
Należy w nich szanować zasady egalitaryzmu, rzeczowości i rzetelności.
Egalitaryzm polega na równoprawnym udziale w polemice wszystkich jej
uczestników, niezależnie od posiadanych stopni, tytułów, czy stanowisk
naukowych. Zasada rzeczowości wyklucza nadanie polemice charakteru
personalnego. Rzetelność polega przede wszystkim na nie deformowaniu
poglądów innych uczestników polemiki, w celu np. ich podważenia lub
nawet ośmieszenia.
Te same zasady, lecz w odniesieniu do sporządzania ekspertyz naukowych, znajdziemy w rozdziale szóstym pt. „pracownik nauki jako ekspert”. Zaleca się tam więc, aby podejmować się funkcji eksperta zgodnie
ze swoimi naukowymi kompetencjami, w jej opracowaniu nie sugerować
się oczekiwaniami zleceniodawcy, a nie podejmować się w ogóle robienia
takich ekspertyz, których wnioski miałyby związek z osobistymi interesami pracownika nauki. Podkreślona jest obok lojalności wobec zleceniodawcy, gdyż nie wolno wykorzystać uzyskanych w czasie badań
informacji na jego szkodę, także zasada wspólnego dobra ogółu społeczności. Pracownik nauki bowiem w przypadku konfliktu interesów zleceniodawcy z dobrem ogólnym zawsze powinien wybrać dobro ogólne.
W krótkim rozdziale siódmym, noszącym tytuł: „pracownik nauki jako
krzewiciel wiedzy” zasadą wyjściową jest prawo każdego człowieka do
prawdy. Naukowiec nie powinien ukrywać prawdy naukowej przed
zainteresowanymi nią nieprofesjonalistami. Zaleca się ponadto, aby
w miarę swoich możliwości popularyzował naukę np. poprzez współpracę z czasopismami popularnonaukowymi lub akcje odczytowe.
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Z problematyką społecznego oddziaływania pracowników nauki
wiąże się także ostatni, ósmy rozdział omawianego tekstu, zatytułowany:
„pracownik nauki jako członek społeczeństwa”. Rozpoczyna go ogólne
stwierdzenie, że uczony powinien wykorzystywać swą wiedzę, doświadczenie i autorytet w działalności dla dobra społecznego. Bardziej szczegółowe zasady odnoszą się do własnego środowiska naukowego. Pracownik nauki nie powinien się uchylać od kandydowania na stanowiska
obieralne, powinien brać czynny udział w organach kolegialnych, do
których został powołany – w tej działalności ma mieć najpierw na
względzie dobro nauki, a dopiero potem interesy swej macierzystej
jednostki naukowej.
Druga sprawa to udział pracowników naukowych w życiu politycznym i piastowanie stanowisk państwowych. Dwie dyrektywy dotyczące tej
problematyki wskazują na jej swoistą delikatność. Oto z jednej strony nie
dopuszcza się do wykorzystywania autorytetów naukowych do celów
reklamowych i propagandowych, z drugiej zaś przewiduje piastowanie
przez pracowników naukowych stanowisk państwowych i domaga się od
nich na tych stanowiskach nie sprzeniewierzania zasadom etycznym obowiązujących w świecie nauki. Jak oddzielić jednak piastowanie stanowisk
państwowych, obsadzanych w ramach systemu demokratycznego poprzez
wybory i klucze partyjne od problemu propagandy?
To ostatnie zagadnienie poruszane w „Zbiorze” stanowi reprezentatywny przykład trudności wynikających z jego dyrektyw. Trudności tych
wskazać można jeszcze więcej: zasada nie przyjmowania od swoich
studentów „żadnego” wynagrodzenia może uderzać wykładowców na
studiach płatnych. Zasada nie uzależniania jakości swej pracy od
wynagrodzenia – szlachetna w swej istocie – i zapewniająca, jak się
wydaje, jako taki poziom nauki w Polsce pomimo opłacania pracowników
nauki znacznie poniżej średniej krajowej, w swych konsekwencjach
uniemożliwia skuteczniejszą walkę o godziwe wynagrodzenie pracowników nauki. Tego także problemu należy dotknąć poruszając temat
zlecanych pracownikom naukowym ekspertyz, ich udziału w reklamie
i ogóle poszukiwaniu dodatkowych dochodów. Jak bowiem można się
było dowiedzieć z wypowiedzi urzędników odpowiedzialnych za politykę
finansową państwa, wieloetatowość pracowników nauki, ich ponadto
zatrudnianie na zlecenia i umowy o dzieło jest zaplanowanym i utrwalanym elementem polskiego życia naukowego. „Sukces” ów osiągnięto
stale obniżając podstawowe pensje pracowników nauki. Oczywiście
sytuacja ta nie usprawiedliwia łapownictwa, fałszowania wyników badań,

116

ETYKA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW NAUKI

podpierania autorytetem nauki wątpliwej jakości towarów czy usług. Nie
ułatwia jednak ona stosowania „dobrych obyczajów w nauce”.
Trudności owe wynikają po części ze zmian jakie niesie życie i nieuniknionego opóźnienia zasad i wytycznych w stosunku do tego, co nazywamy
życiem. Nie wiąże się to jednak z prawniczym lub obyczajowym charakterem „Zbioru”. Pamietać bowiem należy, że posiada on zasadniczo
charakter etyczny; skupia się on bowiem wokół zawsze aktualnych bo
nieprzemijających tematów: prawdy naukowej, wolności nauki, życzliwości wobec jej adeptów, sprawiedliwości w ich ocenianiu – pozostaje
wobec tego w nurcie tych zasad, dzięki którym nauka w każdych czasach,
warunkach politycznych „podobna jest gwieździe zarannej, co błyska
wśród mgły, i wspaniałością oświeca swoją ojczyznę”3. Wyraźnie zaznaczony w pierwszym rozdziale prymat etyki nad prawem, uzupełniony
zaleceniem dążenia do zmiany praw i przepisów kolidujących z „Dobrymi
obyczajami w nauce” jest z jednej strony wyrazem owej tęsknoty do
czasów, gdy nauka i ludzie nauki cieszyli się pełnią swoich praw, z drugiej
jest wyrazem pragnienia, a nawet postulatem walki o tę pełnię w naszych
czasach. Wydaje się, że Autorzy „Zbioru” – według słów Gilsona – to: „Ci
z nas, którzy ciągle wierzą w absolutnie powszechną wartość kultury
intelektualnej i prawdy – bez popadania w rozpacz co do przyszłości –
muszą szukać swego złotego wieku w przeszłości”4. W ten sposób – jak się
wydaje – należy rozumieć tak silne zakorzenienie „Dobrych obyczajów”
w prześwietnej przecież tradycji średniowiecznej i tak stanowcze postulowanie nawiązania w naszych czasach do tego, co stanowi trwałe dziedzictwo tej tradycji.
Artur Andrzejuk

3 Z listu Grzegorza IX papieża do biskupa Paryża w 1229r. za: J. Le Goff, Inteligencja w
wiekach średnich, s. 97.
4E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przekład S. Zalewski,
wyd. 2, Warszawa 1987, s. 288.

MIECZYSŁAW GOGACZ

Posłowie
To była zdumiewająca sesja. Zdumiewała różnorodność odmian etyki
zawodowej. Zdumiewały zarazem precyzyjne wersje prezentowanych
odmian etyki różnych zawodów, tego więc, co ludzie lubią wykonywać
i co umieją robić. Autorzy wystąpień ujawnili ogromną wiedzę i trafność
naświetleń.
Budowano etykę zawodową na etyce ogólnej. Nawiązywano do
norm moralności, tak jak ukazuje to etyka ogólna. Usiłowano jednak
znaleźć zasady szczegółowych zachowań w etyce zawodowej. Ujawniło
to problematykę różnic raczej między etyką szczegółową i pedagogiką.
Uwyraźniło się stanowisko, że jest etyka ogólna i że ta problematyka,
która nazywa się etyką zawodową, już stanowi pedagogikę. Obejmuje ona
i zastępuje tak zwaną etykę szczegółową. Okazuje się w dokładniejszym
ujęciu, że nie ma etyki szczegółowej. Jest tylko etyka ogólna i pedagogika,
utożsamiającą się z etyką szczegółową. Bez pedagogiki etyka szczegółowa
i etyka zawodowa musiałyby bezpośredni korzystać albo z norm etyki
ogólnej i nie różniłyby się od niej, albo wyrażałyby je osobne normy
moralności, co czyniłoby etykę szczegółową i etykę zawodową osobnymi
naukami, innymi niż etyka ogólna. Rzeczywiście są to inne nauki i stanowi je pedagogika. Jest to doprecyzowanie i wyróżnienie w dziedzinie
metodologii etyki. Etyki zawodowe mają więc charakter pedagogiki
szczegółowej.
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Wszystkie prezentowane wersje etyki zawodowej ukazywały problematykę, którą wyznacza osobny zespół norm, innych od norm etyki ogólnej. Wskazanie na te różnice uwyraźnilo odrębność i tożsamość pedagogiki. Odsłoniło pedagogikę obok etyki ogólnej i zajmującą miejsce dawnej
etyki szczegółowej.
Przypomnijmy więc normy moralności w etyce ogólnej. Są to mądrość, kontemplacja, sumienie. Przypomnijmy także normy pedagogiki.
W pedagogice ogólnej są nimi mądrość, wiara, cierpliwość. W pedagogice
szczegółowej, chroniącej przed wpływem fałszu i zła w kulturze, to pokora
wpomagana umiarkowaniem i posłuszeństwo wspomagane ubóstwem.
Wygłoszone prezentacje etyki zawodowej często nawiązywały albo
wprost do tekstów i poglądów św. Tomasza, albo do twierdzeń etyki
chronienia osób, wyrażającej i prezentującej etykę św. Tomasza w wersji
tomizmu konsekwentnego. Prezentacje tak kompetentne i interesujące
stawały się rozświetleniem jakby szarych, lub jakby martwych źródeł
wygłaszanych prezentacji. Tego światła udzielał blask intelektów osób
prezentujących odmiany etyki zawodowej. Powtórzmy i posługując się
przykładem z astronomii podkreślmy, że te źródła etyki zawodowej,
a więc etyka św. Tomasza i etyka chronienia osób, zajaśnialy podobnie
jak jaśnieje księżyc, który oświetla ziemię przejętym światłem słońca.
Tezy św. Tomasza i etyki chronienia osób rozświetlił blask intelektów
osób prezentujących wersje etyki zawodowej.
To była zdumiewająca sesja także dlatego, że poglądy św. Tomasza
oraz tezy etyki chronienia osób nabrały blasku. Stały się bardziej
czytelne i zrozumiałe.
Mieczysław Gogacz
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