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Wstęp

We współczesnym społeczeństwie demokratycznego państwa 
– zgodnie z zasadami wolnego rynku – coraz częściej dominującą rolę 
w życiu człowieka odgrywa pieniądz, a to ze względu na znaczenie, 
jakie posiada oraz możliwości, które stwarza. Czy w społeczeństwie, 
o którym wielu mówi, że jest pogrążone w kryzysie wartości, możliwe 
jest jeszcze zaufanie? A jeśli tak, to jak należy je rozumieć? Czy jest to 
rodzaj elementarnej otwartości na drugiego człowieka, pozwalający 
nie bać się kontaktu i spotkania? Piotr Sztompka pisał, że zaufanie to 

„kit społeczny” – wartość niezbędna do właściwego funkcjonowania 
społeczeństwa. W tradycyjnych oknach uszczelniający kit nie pozwalał 
na wdarcie się zimnego powietrza i brudu ulicy do wnętrza mieszkania, 
analogicznie zaufanie nie pozwala na całkowitą atomizację człowieka, 
wyizolowanie i wykluczenie ze sfery publicznej. 

Być może zaufanie należy rozumieć raczej jako odmianę jednej 
z zasad etycznych dobrego społeczeństwa: zasady miłości, którą Ta-
deusz Ślipko przyjmuje za niezbędną dla właściwego funkcjonowania 
społeczeństwa. Mówi ona o konieczności życzliwości w stosunku do 
drugiego człowieka, otwarcia się na niego, gotowości do świadczenia 
pomocy, co łączy ją z zasadą solidarności. Czy jednak zaufanie fak-
tycznie może być rozumiane jako jedna z możliwych postaci zasady 
miłości w odniesieniu do społeczeństwa?

Wydaje się, że zaufanie to coś więcej, to samodzielna zasada niezwy-
kle istotna dla współczesnego człowieka. Pokazuje to między innymi 
odzew, z jakim spotkała się propozycja redaktorów VI tomu z serii 
Etyka i Życie Publiczne poświęcenia kolejnego tomu tematyce zaufania. 
To szósta z kolei wartość rozważana w kontekście życia publicznego 
po wolności i władzy, kłamstwie, autentyczności, równości i wreszcie 
chciwości. W planach jest siódmy tom serii, który chcemy poświęcić 
problemowi nienawiści. 
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W przedstawionym czytelnikowi tomie znajdują się artykuły my-
ślicieli z różnych ośrodków w Polsce, prezentujących czasami mocno 
odmienne podejście do zagadnień filozoficznych, społecznych i poli-
tycznych. W tym konkretnym przypadku interesująca jest odpowiedź 
na pytanie, czym jest zaufanie, czym nie jest, co powoduje jego brak 
i wreszcie, jak przejawia się ono w praktyce życia publicznego. Arty-
kuły podzielone zostały według klucza, który odpowiada powyższej 
problematyce. 

W pierwszej części VI tomu serii zatytułowanej O zaufaniu i jego 
przeciwieństwach znalazły się teksty dotyczące istoty zaufania, kwestii 
polityczno-prawnych powiązanych z zaufaniem, z nieufnością, z aspo-
łecznością, która może pojawić się jako efekt braku zaufania, wreszcie 
mowa jest o efektach komercjalizacji zaufania oraz poruszony zostaje 
problem zaufania w sytuacji „końca historii”. 

Część pierwszą tomu otwiera tekst Władysława Zuziaka podejmujący 
bardzo zasadnicze pytanie dla problematyki związanej z zaufaniem, 
co dobrze oddaje tytuł artykułu Podstawy antropologiczne zaufania. Czy 
jeszcze sobie ufamy? Odpowiedź na nie jest jednym z podstawowych 
problemów współczesnego społeczeństwa. W tym kontekście pojawia 
się równie ważna kwestia, czy możemy sobie pozwolić na brak zaufania 
do siebie? Jak zmienia się ludzka kondycja, gdy zaufanie zanika? Na te 
i inne pytania w swoim tekście Władysław Zuziak odpowiada, rysując 
w miarę optymistyczny obraz współczesnego człowieka. 

W drugim artykule pierwszej części Irena Trzcieniecka-Schneider 
pokazuje klasyczny dylemat więźnia, odnosząc go do przyjaźni i zaufa-
nia. Zwraca też uwagę na istotny dla zaufania komponent emocjonalny 
i pyta, czy bez tego komponentu możliwa jest przyjaźń i powiązane 
z nią mocno zaufanie. Trzcieniecka-Schneider odwołuje się między 
innymi do koncepcji Arystotelesa, a swoje analizy opatruje wzorami 
logicznymi, które porządkują problem zaufania. 

Kolejny tekst Magdaleny Żardeckiej-Nowak porusza zagadnienie 
polityczno-prawnych podstaw kształtowania się zaufania do innych 
i poczucia własnej wartości. Żardecka-Nowak wprowadza czytelnika 
w problematykę zaufania w perspektywie filozofii politycznej. Stawia 
mocną tezę, która mówi, że jeśli państwo jest godne zaufania, stabilne 
i bezpieczne, takie nastawienie „przenosi się na obywateli”. Pojawiają 
się niezbędne podstawy, by człowiek mógł ufać sam sobie, jak również 
innym, planować oraz mieć poczucie własnej wartości. Co więcej, dzięki 
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temu, że może zaufać innym, sam zaczyna działać, jak przyjmuje za 
Rawlsem Żardecka-Nowak, w sposób racjonalny, rozumny, przewidy-
walny, uporządkowany oraz prawy w odniesieniu do kwestii spornych, 
w których mógłby szkodzić innym. 

Witold Nowak w artykule O podejrzliwości pokazuje drugą stronę 
zaufania, czyli co się dzieje w społeczeństwie, gdy zaufania zaczyna 
brakować. Zwraca uwagę, że bardzo wiele spraw opiera się na wza-
jemnym zaufaniu zaangażowanych w nie stron do siebie. Podobnie jak 
Żardecka-Nowak wskazuje na fakt, że społeczeństwa, w których ludzie 
darzą się zaufaniem zyskują większą stabilność. Można przewidywać 
działania poszczególnych jednostek, wiadomo czego się można od jed-
nostki spodziewać, a czego raczej nie zrobi. Gdy jednak zaufanie zaczyna 
zanikać, a jego miejsce zajmuje podejrzliwość, niszczeje tzw. „tkanka 
społeczna”. W miejsce zaufania najpierw wkracza nieufność, a potem 
jak pisze Nowak podejrzliwość, powiązana z zazdrością i małodusznoś-
cią. Efekty podejrzliwości są dalekosiężne i zdecydowanie negatywne. 

O ile Witold Nowak pyta o skutki podejrzliwości dla człowieka 
i społeczeństwa, w którym żyje, o tyle Mariusz Makowski zadaje pytanie, 
kiedy powstaje i jak się kształtuje zaufanie do siebie samego. Problem 
ten pokazuje w ujęciu Nathaniela Brandena oraz w perspektywie 
faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona. Zaufanie zarówno do 
siebie, jak i do innych i do otaczającego świata, nie jest czymś danym 
człowiekowi z góry, jest kształtowane w wieloletnim procesie, którego 
najważniejszym etapem ma być wczesne dzieciństwo. Konkurencyjna 
teoria przyjmuje, że zaufanie rozwija się przez całe życie człowieka, to 
skutek jego samodzielnych wysiłków.

Człowiek, który wykształcił w sobie zaufanie do siebie i do innych 
z pewnością nie będzie borykał się z problemami opisywanymi przez 
Piotra Bartulę, który pokazuje aspołeczne „my”, przy czym „my” odnosi 
się do każdego z nas, ponieważ w każdym z nas tkwi pewna dawka 
aspołeczności. Odwołując się do między innymi takich postaci jak 
Kasper Hasuer, Bartula pokazuje jak mogłaby wyglądać rzeczywistość 
życia społeczno-publicznego jednostek, gdy w miejsce zaufania pojawia 
się wspomniane „aspołeczne my”. 

Problem podjęty przez Piotra Bartulę jest kontynuowany przez 
Paulinę Mendeluk, która pyta o zaufanie w rzeczywistości pełnej 
komercji i konsumpcjonizmu. Kultura konsumpcji zmienia postawy 
i wartościowania, wydaje się, że również wpływa na zaufanie człowie-
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ka do drugiego człowieka. Paulina Mendeluk pyta o zaufanie między 
innymi w kontekście charakterystycznych dla naszej rzeczywistości 
społecznej portali społecznościowych takich jak facebook. Czy facebo-
okowym przyjaciołom możemy ufać? Jak takie zaufanie się przejawia? 
Czy przypadkiem nie dochodzi do pewnej redefinicji zaufania? 

Zagadnienie zaufania na rynku usług finansowych analizuje 
Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, wskazując, że jest ono niezbędne 
do funkcjonowania tego rynku. Łukasiewicz-Kamińska identyfikuje 
interesariuszy instytucji zaufania i bada pojawiające się relacje pod 
kątem zaufania, jakie powinno się wytworzyć, by rynek prawidłowo 
funkcjonował. 

W kolejnym tekście Ireneusz Koepke pyta o zaufanie jako wartość 
zdeterminowaną kulturowo. Omawia ją w oparciu o koncepcję końca 
historii Francisa Fukuyamy. W świecie końca historii zaufanie uległo 
instrumentalizacji, jest wykorzystywane przez nielicznych jako narzę-
dzie wywierania wpływu. 

Z tekstem Ireneusza Koepke koresponduje tekst Wojciecha Bar-
tłomieja Zielińskiego, ostatni tekst w pierwszej części tomu, który 
również podejmuje zagadnienie zaufania w ujęciu Francisa Fukuyamy, 
ale pokazuje problematykę w nieco innym ujęciu i odwołując się do 
odmiennych kontekstów. 

Część druga tomu zatytułowana została Instytucje i zawody zaufania. 
Otwiera ją tekst Justyny Stecko o kulturze zaufania jako fundamencie 
społecznego życia etycznego. Zgodnie z przesłaniem artykułu bez 
zaufania nie jest możliwe istnienie i funkcjonowanie społeczeństwa. 
W drugim tekście, części drugiej tomu Tadeusz Chrobek pokazuje 
poważny problem braku zaufania do instytucji publicznych wśród 
współczesnego społeczeństwa. Petent, jak pisze Tadeusz Chrobak, staje 
przed problemem zaufania i właściwego (odpowiedniego, sprawiedli-
wego traktowania). Zaufanie do instytucji może maleć, a wreszcie cał-
kowicie zaniknąć pod wpływem negatywnych doświadczeń petentów 
w kontakcie z konkretnym urzędnikiem. 

Kolejny tekst drugiej części tomu Piotra Andryszczaka podejmuje 
pytanie czy zaufanie należy się człowiekowi, czy też można, a być 
może należy żywić zaufanie do państwa. Czym różni się zaufanie do 
człowieka od zaufania do państwa – instytucji powołanej do służenia 
człowiekowi. Problem zostaje omówiony w kontekście klasyków, takich 
jak Machiavelli, Hobbes czy Rousseau. 



9Wstęp

Z problematyką podjętą przez Piotra Andryszczaka koresponduje 
tekst Katarzyny Cikały, która w swoim artykule również zajmuje się 
problematyką państwa, ale pyta o państwo ponowoczesne zmagające 
się z różnorodnymi deficytami, do których należy również systema-
tyczny spadek poziomu zaufania we wszystkich przestrzeniach życia 
człowieka w państwie. Cikała skupia się przede wszystkim na kwestii 

„zarządzania zaufaniem”, czyli zastosowania wartości społecznej, jaką 
jest zaufanie do efektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem 
nastawionym na zysk. Nadmiar zaufania żywiony przez pracownika 
może okazać się równie niekorzystny jak jego niedomiar. 

Następne trzy teksty zamieszczone w tomie poświęcone są szeroko 
rozumianej problematyce zaufania w medycynie. Barbara Koc-Kozłowiec 
postawi problem zaufania w relacji pacjent a personel medyczny. Swoje 
analizy budowania zaufania Koc-Kozłowiec opiera na empirycznych 
badaniach prowadzonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych. 
Wyniki badań nie napawają optymizmem i pokazują braki personelu 
medycznego w umiejętności budowania relacji z pacjentem opartej na 
zaufaniu, a nie bezsilności tego ostatniego. 

Marek Olejniczak pyta o zaufanie pacjenta do lekarza, o źródła 
i praktyczny wymiar relacji opartej na zaufaniu między pacjentem 
a lekarzem. Lekarz, któremu pacjent ufa, ma większe szanse na sku-
teczną pomoc pacjentowi. Pacjent udziela lekarzowi kredytu zaufania, 
który może się wyczerpać, ale również może się przekształcić w pełną 
ufności relację, wręcz zawierzenie pacjenta lekarzowi. Olejniczak po-
kazuje zagrożenia, które mogą zburzyć właściwą, opartą na zaufaniu 
relację lekarz–pacjent. 

Również Antonina Sebesta podejmuje problem znaczenia zaufania 
w relacji lekarz–pacjent. Odwołując się do kodeksu etyki lekarskiej oraz 
do zapisów prawnych uznających zawód lekarza za zawód zaufania 
publicznego, Sebesta pokazuje na konkretnych przykładach, jak trudno 
zbudować relację zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem, ponieważ 
lekarz i pacjent reprezentują grupy o odmiennych interesach. 

Kolejny tekst tomu autorstwa Sylwii Zydek podejmuje zagadnienie 
zaufania w stosunku do polskiej szkoły. Okazuje się, że polskie spo-
łeczeństwo ma nie tylko problem z zaufaniem lekarzom, ale również 
szkole i nauczycielom. Na przykładzie zmiany w ustawie nakładającej 
obowiązek szkolny już na 6-latki Zydek pokazuje złożoność relacji 
pomiędzy szkołą a rodzicami.



10 Zaufanie w życiu publicznym  

Ostatnie dwa zamieszczone teksty podejmują zagadnienie zaufania 
w kontekście myśli Jana Pawła II. Anna Marek-Bieniasz pyta o zaufanie 
w kontekście współczesnych zagrożeń ekologicznych w myśli Jana 
Pawła II, a Krzysztof Wodniak analizuje adhortację apostolską Fami-
liaris consortio Jana Pawła II i rodzinę, która ma być wzorem zaufania 
społecznego. Zbigniew Waleszczuk zajmuje się ważnym problem relacji 
pomiędzy zaufaniem a solidarnością i przedstawia go w kontekście 
nauczania społecznego Jana Pawła II.

Zgromadzone w tomie teksty z pewnością nie wyczerpują prob-
lematyki zaufania w sferze publicznej. Redaktorzy tomu mają jednak 
nadzieję, że zebrane teksty dzięki swojej różnorodności przybliżą czy-
telnikowi zarówno złożoność problematyki, jak i jej wielowymiarowość 
oraz znaczenie dla sfery publicznej.

Joanna Mysona Byrska



Część I: O zaufaniu 
i jego przeciwieństwach 





Władysław Zuziak

Podstawy antropologiczne zaufania. 
Czy jeszcze sobie ufamy?

Trudno bez emocjonalnego zaangażowania pisać o roli zaufania 
w przestrzeni społecznej komuś, kto pamięta inną rzeczywistość 
społeczną i nadzieje, które wiązały się ze zmianami tej rzeczywistości, 
nadzieje na lepsze, mądrzejsze, bardziej bezpośrednie kształtowanie 
się relacji między ludźmi w tej rzeczywistości – w tej przestrzeni, którą 
tworzymy dla siebie i dla innych.

W przedłożonym artykule będę się starał wskazać pęknięcia, które 
pojawiają się na zaufaniu w życiu społecznym, zarówno w wymiarze po-
ziomym, czyli w relacjach pomiędzy ludźmi, jak i pionowym, odnoszącym 
się do relacji wobec instytucji i ich przedstawicieli. Trudno chyba będzie 
pomieścić moje rozważania dotyczące źródeł ideologicznych obecnego 
stanu zaufania społecznego oraz praktyki społecznej, która ten stan utrwala.

Nietrudno zauważyć, że kryzys zaufania we wszystkich wymia-
rach życia społecznego wiąże się z kryzysem aksjologicznym. W moim 
przekonaniu obecny kryzys nie wynika z zanikania wartości w życiu 
społecznym, ale w funkcjonowaniu w tym życiu wielu równoległych 
hierarchii wartości, które z jednej strony konkurują ze sobą, a z dru-
giej strony są na tyle odseparowane, że nie istnieje możliwość ani 
ich porównania, ani skonfrontowania. Równocześnie wskazywałem 
wielokrotnie, że nie tylko w życiu społecznym, ale i w życiu każdego 
z nas funkcjonują równolegle różne hierarchie wartości, które z jakichś 
względów musimy respektować, podzielać, realizować.

Jesteśmy członkami rodziny, grupy zawodowej, grupy koleżeńskiej, 
społeczności lokalnej, obywatelami, ludźmi… A przecież to nie wszyst-



14 Władysław Zuziak

kie wymiary naszego uczestnictwa w świecie, jesteśmy równocześnie 
nosicielami jakiejś tradycji i osobami, które chcą realizować swoje moż-
liwości rozwojowe. Jak zrozumieć te wszystkie wymogi, jak im podołać, 
jak z tym naszym wyposażeniem odnosić się do świata i innych?

Niezależnie od wszystkiego musimy jakoś uczestniczyć w rzeczy-
wistości takiej, jaka jest i na jaką, świadomie lub nie, odpowiadamy 
naszymi decyzjami, postawami i działaniami. Zaufanie wpisane jest 
w całą naszą egzystencję, to wymóg naszej rzeczywistości. Można po-
wiedzieć, że życie w społeczeństwie wymusza zaufanie, bez którego nie 
moglibyśmy funkcjonować. Musimy ufać osobom, których nie znamy: 
lekarzowi, że pomoże mi wrócić do zdrowia; kucharzowi, że mnie nie 
otruje; kierowcy autobusu, że bezpiecznie dowiezie mnie na miejsce. 
Wyrobiliśmy sobie także pewien rodzaj zaufania do przedmiotów. 
Ufamy pewnym markom lub towarom. To jest jednak pewne mini-
mum, którego przekraczanie przychodzi współczesnemu człowiekowi 
z trudem. Wiek XXI rozpoczął się kryzysem zaufania spowodowanym 
powszechną anonimowością, rosnącą rywalizacją i trudną sytuacją 
ekonomiczną. Niepewna przyszłość powoduje, że coraz powszechniej-
sza staje się podejrzliwość i brak ufności. Nieufność rodzą także często 
różnice kulturowe i wyznaniowe. Tak trudno o zaufanie polegające 
na powierzeniu się komuś. Być może to jedna z przyczyn, dla których 
ludzie mniej chętnie pobierają się, gdyż małżeństwo to całkowite od-
danie się drugiej osobie. Podobnej odwagi wymaga poświęcenie się 
Bogu w momencie ślubów zakonnych.

Potrzeba zaufania
O potrzebie zaufania w wymiarze społecznym powstała już bogata 

literatura. Pojawiają się liczne analizy roli zaufania w życiu społecz-
nym i całkiem rozsądne postulaty sugerujące, dlaczego warto zaufać 
sobie nawzajem. W 1988 roku James Coleman w „American Journal of 
Sociology” opublikował artykuł Social Capital in the Creation of Human 
Capital, w którym pojawiło się pojęcie kapitału społecznego, utożsa-
miane przez wielu badaczy z dawnym pojęciem dobra publicznego, 
czy też z pomijanym we współczesnej literaturze pojęciem dobra 
wspólnego. Na ten kapitał społeczny składa się kilka podstawowych 
komponentów: zaufanie, normy i więzi między ludźmi. O ile są one 
zharmonizowane i trwałe, według Colemana, poprawiają sprawność 
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działania społeczeństwa i ułatwiają tworzenie się stabilnej wspólnoty 
społecznej1. Zarówno stabilna struktura społeczna jest jednym z istot-
nych elementów sprzyjających tworzeniu się zaufania społecznego, 
jak i odwrotnie zaufanie stanowi jeden z najważniejszych elementów 
tworzenia się takiej struktury. Nawiązując do koncepcji Jamesa Cole-
mana Francis Fukuyama, określa kapitał społeczny w perspektywie 
aksjologicznej, jako: „zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych, 
wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im sku-
teczne współdziałanie”2. Do popularyzacji tej koncepcji przyczynił się 
Robert Putnam, który skupiał się na konwersji kapitału społecznego 
w kapitał ekonomiczny oraz podkreślał jego znaczenie dla procesu demo-
kratyzacji. Putnam podjął próbę określenia warunków dla „stworzenia 
silnej, wrażliwej na problemy, sprawnej instytucji przedstawicielskiej”3. 
W pracy Demokracja w działaniu wskazywał również, że „kapitał społecz-
ny odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak: zaufanie, 
normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, 
ułatwiając skoordynowane działania”4. W publikacji pt. Samotna gra 
w kręgle z kolei próbował zdiagnozować poziom kapitału społecznego 
społeczeństwa amerykańskiego, określając go jako: powiązania między 
jednostkami, które tworzą sieci społeczne, normy wzajemności oraz 
wyrastające z nich zaufanie5.

Wszyscy trzej badacze podkreślali, że zinternalizowane przez 
członków społeczeństwa normy i wartości wpływają na poziom za-
ufania społecznego. Komponenty kapitału społecznego są od siebie 
współzależne. Jak przekonywał Robert Putnam, jeżeli zaufanie, normy 
i sieci powiązań samowzmacniają się i kumulują, to prowadzi to do 
wysokiego poziomu współpracy, zaufania, obywatelskiego zaangażo-
wania i generuje wspólny dobrobyt6.

1 Zob. J. Coleman, Social capital in the creation of human capital, „American Journal 
of Sociology” 94 (1988), s. 95–120.

2 F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na 
rozwój społeczeństw, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, tłum. S. Dymczyk, Poznań 
2003, s. 169.

3 Zob. R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków 1995, s. 17.

4 Tamże, s. 258.
5 Zob. tenże, Samotna gra w kręgle, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa 2008, s. 33.
6 Zob. tenże, Demokracja w działaniu…, dz. cyt., s. 276.
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Obecnie kontynuuje badania w tym nurcie Charles Tilly, który 
wiąże zagadnienie zaufania z funkcjonowaniem kapitału społeczne-
go, wprowadzając ideę „sieci zaufania”, pozostających w historycznie 
zróżnicowanych relacjach z organizacją władzy państwowej7.

Wspomniani autorzy są zgodni, że poziom zaufania wpływa na 
poziom otwartych, innowacyjnych działań, podnosi poziom mobili-
zacji społecznej, sprzyja rozwojowi wspólnot i rozwija potencjał spo-
łeczeństwa. W społeczeństwie opartym na wzajemnym zaufaniu nie 
tylko dostrzegalny jest wzrost dobrobytu, ale też podnosi się jakość 
życia osobistego. Żyje się w jakiś sposób „łatwiej”. Zaufanie dostarcza 
korzyści osobie, która nim obdarza, i osobie która jest nim obdarzana. 
Jeśli komuś ufamy nasze działania są swobodne, wolne od obaw, nie 
trzeba nikogo kontrolować ani upewniać się, możemy więc więcej 
energii poświęcić pracy, twórczości, działalności społecznej itd. Jest 
to zatem, a raczej powinna być, cenna wartość społeczna, bez której 
trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój społeczny.

Źródła utraty zaufania
Każdy z nas różnie postrzega otoczenie i te same warunki mogą 

wywoływać nasze różne reakcje. Istnieje szereg czynników warunkują-
cych przyznawanie otoczeniu zaufania. Są to rysy osobowościowe (aspi-
racje, optymizm), zasoby kapitałowe (wykształcenie, środowisko, stan 
zdrowia, religijność), ale także uwarunkowania historyczne, kulturowe, 
społeczne. Dużą rolę mają, na co nie zwraca się w dotychczasowych 
badaniach wystarczającej uwagi, aspekty aksjologiczne, hierarchie 
wartości respektowane we współczesnych społeczeństwach, wreszcie 
projekty filozoficzne, które zawładnęły świadomością powszechną oraz 
praktyka społeczna, która jest efektem realizowania tych projektów.

Wydaje nam się, że my Polacy jesteśmy szczególnie doświadczani 
przez erozję wzajemnego zaufania społecznego. Niektórzy badacze 
wskazują źródła tego stanu w prehistorycznych czasach, odwołując się 
do wierzeń pogańskich w złośliwe skrzaty, przed którymi należało ukry-
wać wszelkie pomyślne wydarzenia. Inni szukają tych źródeł w okresie 
zaborów, czy w warunkach, które tworzyło państwo komunistyczne, 
czy we współczesnych podziałach politycznych. Faktycznie można 
dostrzec, że nasze społeczeństwo w większym stopniu jest pozbawione 

7 Zob. C. Tilly, Trust and Rule, Cambridge 2005.
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tej otwartości i ciekawości innych, niż wiele społeczeństw zachodnich 
– zauważałem to wielokrotnie podczas pobytów za granicą. Więcej jest 
postaw nieufnych, więcej agresji wobec inności, ludzie są bardziej skryci, 
bardziej bojaźliwi. Oczywiście odnajduję – i to na szczęście często – wśród 
naszych rodaków ludzi otwartych i odważnie wkraczających w świat, 
jednak wciąż jeszcze jest to zauważalna różnica – powiedziałbym staty-
styczna. Wiele lat temu miałem nadzieję, że proces otwierania się naszego 
społeczeństwa, zanikania nieufności zarówno wzajemnej, jak i tej wobec 

„obcych”, wobec inności, będzie naturalną konsekwencją uwalniania się 
Polaków z wpływu ideologii komunistycznej i jego unowocześniania, 
demokratyzowania, a także bogacenia.

Po przeszło dwóch dekadach przekształceń jednak zaczynam 
tracić tę nadzieję. Nie dlatego, że nasz kraj się nie dość unowocześnia, 
ale dlatego, że w samych podstawach wdrażanego ustroju liberalno-

-demokratycznego dają się zauważyć elementy, które eliminują, lub może 
znacznie ograniczają możliwości krzewienia, rozwijania tego zaufania.

Wszystkim są powszechnie znane przyczyny wzrastającej nie-
pewności, takie jak targające naszym światem kryzysy ekonomiczne, 
polityczne, afery korupcyjne, kompromitacje osób prominentnych, 
lekarzy, profesorów, także księży. Zauważamy coraz powszechniejsze 
oszustwa na różnych poziomach struktur społecznych, od defraudacji 
pieniędzy podatników na poziomie ministerstw, po oszukiwanie staru-
szek przez naciągaczy i złodziei. Zauważamy, że poddawani jesteśmy 
manipulacjom przez polityków, marketingowców, producentów czy 
handlowców. To wszystko nie sprzyja wzrostowi zaufania społecznego.

Ale to jeszcze nie w pełni tłumaczy, dlaczego nasze relacje z inny-
mi stają się coraz bardziej powierzchowne, dlaczego odgradzamy się 
od innych, dlaczego uciekamy od „ty” i „my” w anonimowość. Ten 
proces dokonuje się na naszych oczach. Najlepszą ilustracją chyba jest 
znikanie nazwisk najpierw na drzwiach a teraz także na domofonach. 
W tym procesie nasze nazwiska dosłownie przekształcają się w kod, 
ciąg numerów. Uciekamy od własnej tożsamości, czy może raczej 
pozwalamy się jej pozbawić?

Jest wiele koncepcji, które próbują wyjaśnić to zjawisko. Michel 
Foucault przekonywał, że jego źródłem jest panoptyczna struktura 
społeczeństwa demokratycznego, gdzie każdy poddawany jest nie-
ustannej kontroli przez każdego, wobec czego staramy się uciec przed 
wścibskimi spojrzeniami w sferę prywatności. Trzeba zauważyć, że 
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w tę sferę popychają nas również współczesne koncepcje neoliberalne, 
ograniczające zakres dyskursu publicznego do wartości stricte utylitar-
nych, utrudniając przez to w znacznym zakresie ujawnianie się w tym 
dyskursie naszych przekonań i aspiracji, albo zniechęcając nas do tego. 
Wielokrotnie już zwracałem uwagę na to, że niekiedy urzędnicze regu-
lacje określające tzw. „politycznie poprawne” zachowania i wypowiedzi 
mogą prowadzić do wzrostu nieufności wśród objętych nimi członków 
społeczności. Z kolei Zygmunt Bauman wskazuje źródła wzrastania 
tej nieufności w ponowoczesnym rozmyciu rzeczywistości oraz fiasku 
projektu oświeceniowego racjonalizmu, jak pisze: „Ponowoczesność 
przynosi tego świata «powtórne zaczarowanie». Nieufność wobec ludz-
kiej spontaniczności, popędów, impulsów i takich skłonności, jakie nie 
poddają się racjonalnemu uzasadnianiu, została całkowicie zastąpiona 
nieufnością wobec nie emocjonalnego i wyrachowanego rozumu”8. 
W ogołoconym z „wielkich narracji” świecie ponowoczesnym coraz 
mniej jest bezpiecznych i pewnych ustaleń. Niektórzy mogą nawet 
twierdzić, jak Jean-François Lyotard i Richard Rorty, że takich nigdy nie 
było. W tym pozbawionym imperatywów świecie, w którym nie ufamy 
już ani instytucjom państwowym, ani rozumowi, w którym nie istnieją 
wyróżnione, trwałe autorytety, trudno o zaufanie również do innych. 
Pozostajemy z wolnością, a raczej z pozorną wolnością, którą oferuje 
nam współczesna liberalna demokracja zdani na własne siły. Równo-
cześnie wiemy, zgodnie z założeniami liberalnymi, że we współczesnym 
społeczeństwie wszyscy muszą ze sobą konkurować, wygrywają tylko 
nieliczni, zatem człowiek rzeczywiście jawi się wilkiem dla nas. Być może 
najlepiej ten współczesny lęk przed drugim człowiekiem, który pojawił 
się w nowoczesnych społeczeństwach, scharakteryzował Jean-Paul Sartre. 
Znajdujemy w jego pracach filozoficzne uzasadnienie dla nieufności 
wobec drugiego człowieka. Sartre twierdził, że jesteśmy źródłem własnej 
wolności, dzięki której możemy się realizować. Ale w takiej sytuacji każdy 
inny „byt w świecie” jest tej naszej wolności ograniczeniem i stanowi 
dla nas zagrożenie: drugi człowiek „jest wolnością postawioną wobec 
mnie, wolnością, której myśl i wola może mnie aprobować bądź mi się 
przeciwstawić”9. Drugi człowiek ogranicza moją wolność i równocześnie 

8 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 
1996, s. 46.

9 J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M. Kowalska, Warszawa 2001, s. 154.
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jest nosicielem konkurencyjnej wobec mojej absolutnej wolności. Mam 
do wyboru albo przyjąć jego wolność, albo walczyć o własną. Przyjęcie 
punktu widzenia drugiego a nawet już sama obecność drugiego utrud-
nia, a nawet uniemożliwia stanie się sobą. Przeciwnik jakim jest drugi 
człowiek osądza mnie. Ale przecież nie mogę być widzianym przez 
niego takim, jakim jestem. Staję się zredukowany do możliwości jego 
postrzegania mnie. Kiedy pojawia się w mojej perspektywie drugi, mogę 
albo zaprzeć się siebie, albo próbować zaadaptować moją egzystencję do 
jego osądu, albo ukryć się przed jego spojrzeniem, uciec w bycie „wobec 
samego siebie”. Czyż wielu z nas nie ma podobnych myśli?

Na te wszystkie zjawiska nakłada się wspomniany już kryzys aksjo-
logiczny, który nie tylko powoduje naszą nieufność wobec innych, ale 
również sprawia, że stajemy się nieufni wobec własnych kompetencji 
w dokonywaniu wyborów. Liczne różnorodne hierarchie wartości, które 
się przed nami pojawiają, wprowadzają poczucie niepewności w nasz 
proces decyzyjny. Równocześnie, realizując różne funkcje społeczne 
(rodzina, praca, sąsiedzi, grupy znajomych), przyjmujemy różne, często 
ze sobą sprzeczne hierarchie wartości. Wskutek tego przestajemy się ze 
sobą identyfikować, zatracamy własną tożsamość. Nieufni wobec siebie, 
nieufni wobec innych, w tym większym stopniu stajemy się podatni na 
manipulacje, otoczenia, reklam itd., bo jednak komuś lub czemuś musimy 
wierzyć, jakoś musimy się w rzeczywistości społecznej określać, dlatego 
często obdarzamy zaufaniem jakieś idee czy instytucje „na ślepo”. Nie 
odnajdując siebie żyjemy zatem narzuconym nam życiem, które, jak 
czasami dostrzegamy, jest życiem pozornym, pustym. Dostrzeżenie czy 
przeczucie tego faktu staje się przyczyną wielu coraz częstszych chorób 
cywilizacyjnych, od frustracji, depresji, różnych chorób psychicznych, 
po popadanie w nałogi, w alkoholizm, czy narkomanię.

Ale fragmentacja i brak jasno określonych imperatywów aksjolo-
gicznych prowadzą do zagubienia nie tylko prostych obywateli, ale 
i polityków, urzędników, prokuratorów, kapłanów… tych wszystkich, 
którzy stanowią o autorytecie instytucji zaufania publicznego. Ryba 
psuje się od głowy, jak mówi dawne przysłowie, i mamy szereg dobit-
nych przykładów potwierdzających tę tezę.

Może to ideologie psują społeczeństwo, a może to przykłady ludzi 
niegodnych, którzy piastują urzędy wymagające najwyższych kwalifikacji 
moralnych, zniechęcają ludzi do wkraczania w przestrzeń życia obywa-
telskiego? Może tu tkwi jedna z najważniejszych przyczyn wycofywania 
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się ludzi myślących, odpowiedzialnych i wrażliwych z tej przestrzeni 
społecznej, którą nam proponują ci, którzy tę przestrzeń zawłaszczyli?

W tej przestrzeni faktycznie może się wydawać, że człowiek czło-
wiekowi wilkiem. Niezrozumiałe jest dla człowieka prawego, że ludzie 
podli, pozbawieni zasad, mogą piastować urzędy, które powinny być 
zarezerwowane dla najlepszych. Potencjalny obywatel myśli sobie… no 
cóż, skoro taki jest ten świat współczesny, to ja nie chcę być jego obywa-
telem. Tym odrzuconym przez niemoralną przestrzeń społeczną ludziom 
pozostają dwie drogi: albo „powrót do przeszłości” lepszej i wyidealizo-
wanej przez różnych demagogów, albo zamknięcie się w swoim świecie.

Problemy te dotykają wszystkie społeczeństwa demokratyczne. 
Francis Fukuyama i Robert Putnam wskazywali, że w Stanach Zjedno-
czonych również obserwuje się kryzys zaufania i deprecjację wartości 
służących dobru publicznemu. Kryzys ten przejawia się m.in. poprzez 
wzrost przestępczości, rozluźnienie więzi sąsiedzkich, spadek liczby 
organizacji dobroczynnych. Fukuyama przekonywał, że kryzys ten może 
spowodować pojawianie się barier współpracy w obrębie społeczeństwa 
obywatelskiego, jak również w granicach współpracy ekonomicznej10.

Możliwości odbudowania społecznego zaufania 

(pytania na przyszłość)
Możemy sobie wyobrazić ludzi jeszcze bardziej niepewnych i nie-

ufnych wobec siebie i innych, instytucje jeszcze bardziej nieudolne 
i pozbawione autorytetu…, czy chcielibyśmy żyć w takim świecie? 
Na pewno nie. Warto zastanowić się zatem nad możliwościami przy-
wrócenia zaufania relacjom międzyludzkim, gdyż w świecie pozba-
wionym tej wartości nie da się żyć, nie da się funkcjonować i trudno 
w takim świecie odnajdywać sens własnej egzystencji. Nie jest to 
oczywiście łatwe zadanie, gdyż jak podkreślają współcześni badacze, 
łatwiej jest utracić zaufanie niż je odzyskać. Równocześnie wielu 
z nas przyzwyczaiło się do tego stanu i uważa, że bardziej racjonalna 
jest nieufność, że obdarzanie zaufaniem kogokolwiek się nie opłaca. 
Tutaj jednak zdania są podzielone. Jak wskazywał Russell Hardin 

10 Zob. F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, 
L. Śliwa, Warszawa 1997, s. 21.
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zarówno udzielanie zaufania, jak i wiarygodność w wywiązywaniu 
się ze zobowiązań można uznać za strategie racjonalne. W bilansie 
ryzyka korzyści z uzyskania zaufania i z zawierzenia komuś mogą 
się okazać większe, niż niepodjęcie współdziałania czy nadmierne 
zabezpieczanie się przed ewentualnym oszustwem. Jak już zresztą 
wskazywaliśmy wcześniej, jesteśmy skazani na zaufanie, gdyż jego 
brak może paraliżować nasze możliwości działania. Zaufanie zawsze 
dotyczy przyszłości człowieka, tego wszystkiego, co jest przed nami, 
co nas czeka. Jak wskazywał Piotr Sztompka „Aby aktywnie i kon-
struktywnie zmierzyć się z przyszłością, musimy okazywać zaufanie: 
politycy muszą ufać w skuteczność i aprobatę zaproponowanych przez 
siebie strategii, wychowawcy muszą ufać w zdolności swoich uczniów, 
wynalazcy muszą ufać w niezawodność i użyteczność swoich nowych 
produktów, a zwyczajni ludzie muszą ufać tym wszystkim, którzy 
angażują się w «działania reprezentacyjne»”11. Trudno wyobrazić sobie 
społeczeństwo pozbawione tych elementarnych podstaw zaufania.

Kwestia zaufania wiąże się z koncepcją człowieka w ujęciu antropo-
logii filozoficznej. Wspominałem już o koncepcji Jean-Paul Sartre’a, wielo-
krotnie również omawiałem liberalną koncepcję jednostki oraz projekty 
naturalistyczne. W tych koncepcjach nie odnajdziemy możliwości wyjścia 
z zaistniałego kryzysu, gdyż są one w dużej mierze odpowiedzialne za 
obecny stan. Należy zatem szukać gdzie indziej. W moim przekonaniu 
jedyną, a przynajmniej najbardziej obiecującą jest koncepcja człowieka 
i świata, sformułowana w ramach personalizmu.

Stopień zaufania jest oczywiście również efektem naszego postrze-
gania rzeczywistości. Omawiany powszechny brak zaufania może mieć 
źródła w lęku, w poczuciu wyobcowania, które prowadzi do postrze-
gania świata jako miejsca przeklętego, obcego. Jeżeli świat jawi się jako 
miejsce wygnania, jeżeli stanowi przestrzeń upadku rzuconego weń 
człowieka, trudno o ufność, wtedy samotność wydaje się racjonalnym 
wyborem. To przekonanie jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina. Ina-
czej dzieje się jednak, gdy świat traktujemy jak dom, jak wspólny dom 
wszystkich ludzi. Wtedy łatwiej o ufność i łatwiej rozumieć innych jako 
braci. Zaufanie w tym przypadku wiąże się bezpośrednio z nadzieją, 
z tą nadzieją, która się potwierdza w naszym życiu, jak i z tą, która jest 
tracona, czy już utracona.

11 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 45n.
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Walka takiej nadziei z odrzucającą i pełną rezygnacji podejrzliwoś-
cią przedstawiona została przez ks. Józefa Tischnera jako podstawowa 
sfera ścierania się dobra i zła. Głos zła przekonuje: „W rajskim ogrodzie 
wąż wystawia mnie na próbę, a więc nie zaufano mi. Ziemia rodzi mi 
osty i ciernie, a więc żyję na ziemi odmówionej. […] Jestem skazany na 
życie. Jak zdrajca”12. Zatem wszystko, co mnie dotyka jest konsekwencją 
zdrady. Od tego zaś już tylko mały krok do ostatecznego stwierdzenia, iż 
wszyscy są przeklęci i zdradzeni, a zatem powołani do tego, by zdradzać.

Józef Tischner podkreślał, że dla chrześcijańskiej nadziei charakte-
rystyczne jest doświadczenie kruchości zła. Nadzieja jest tą silniejszą, 
umożliwia odsłonięcie prawdy o świecie jako o miejscu wierności13. 
Świat jest drogą, po której odbywa się wspólna pielgrzymka ku Bogu. 
Drugi człowiek jest moim współtowarzyszem, mogę na niego liczyć 
i mu zaufać. Zaufanie wiąże się z nadzieją, że drugi człowiek także 
pragnie dochować tej wierności; nacechowane jest optymizmem na-
dziei, w której zło nie może być wyznacznikiem struktury świata. Jest 
ono raczej marginesem, o którym trzeba pamiętać, ale w obawie przed 
którym nie wolno nadziei stłamsić14.

Jak wskazywał Gabriel Marcel, nadzieja wiąże się z odkryciem 
„blasku owego zamglonego i tajemniczego światła”15. W nadziei ważna 
jest cierpliwość i tu pojawia się rys antropologiczny. Nadzieja bowiem 
wskazuje na osobę, która chce podjąć jakieś działanie, a także na osobę, 
która pokłada nadzieję w drugim. „Gdyby się jednak zastanowić, prze-
paść zaczyna się wypełniać, choćby tylko dlatego, że mogę mieć lub nie 
mieć nadziei w odniesieniu do osoby, za którą w pewien sposób jestem 
odpowiedzialny; i możemy teraz zapytać, czy stwierdzenie: pokładam 
w tobie nadzieję nie jest w rzeczywistości najautentyczniejszą postacią 
stwierdzenia: mam nadzieję”16.

Świadomość obecności boskiej odnawia wiarę we własne możli-
wości, która wraz z nadzieją i poczuciem własnej wartości przywraca 
zaufanie najpierw do siebie, a potem do innych i świata? Nadzieja 
chrześcijańska pozwala osobie obdarzonej rozumnością i wolnością 

12 J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 217.
13 Zob. tenże, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000, s. 278.
14 Zob. tamże, s. 282n.
15 G. Marcel, Homo viator: wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 

1984, s. 32.
16 Tamże, s. 42.
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wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. W tej relacji interesujący dla 
filozofa jest związek między bytami osobowymi. Człowiek jako osoba 
posiada wiele przymiotów, na przykład wolność, samoposiadanie, sa-
mostanowienie i rozumność. Kiedy mówimy o zaufaniu, należałoby się 
skoncentrować przede wszystkim na rozumności i wolności człowieka, 
bowiem wiedza o przedmiocie czy drugim człowieku stanowi pierwszy 
etap zaufania. Im więcej o nich wiemy, tym silniejsze mamy podstawy 
do zaufania im. Bardzo ważna jest też wolność, bo w sposób wolny 
nabywam daną rzecz lub wchodzę w relację z drugim człowiekiem.

W nadziei pojawia się także wątek miłości. Jak już wspomniałem, 
to właśnie w akcie miłości powierzam siebie komuś drugiemu. We 
wzajemnej miłości bardzo ważną rzeczą jest obecność drugiej osoby. 
To właśnie w miłości zawiera się pragnienie trwania z kimś drugim, 
wzajemnego zawierzenia. Nawet śmierć, jeżeli biologicznie rozłącza 
kochające się osoby, nie zniszczy tej relacji. Czyż w głębi serc osób, któ-
re łączy miłość, nie ma ukrytej nadziei, że ona się nigdy nie skończy? 
Wydaje mi się, że w doświadczeniu czy też przeżyciu aktu miłości 
pojawia się rys antropologiczny tego, co w człowieku wiąże się z tęsk-
notą wiecznej obecności osoby umiłowanej. Mówię te słowa z punktu 
widzenia nadziei chrześcijańskiej, która zwieńcza te wszystkie mniej-
sze, ludzkie nadzieje na lepszą przyszłość. W tym kontekście trzeba 
powiedzieć, że to, co wcześniej zostało przedstawione jako zaufanie do 
rzeczy lub osób jest czymś przejściowym, nietrwałym (zaufanie, które 
miałem do nowego samochodu, z upływem czasu maleje ze względu 
na zużycie; wzajemne zaufanie do siebie młodych zakochanych osób 
wygasa w momencie zdrady czy rozczarowania drugą osobą).

Dopiero w perspektywie boskiej człowiek, który zawierzył Bogu, 
odzyskuje trwałą podstawę dla ufności wobec świata i innych. Albo 
bowiem uznamy, że świat jest piekłem, chaosem, czymś przypadkowym, 
jak chcą niektóre współczesne koncepcje filozoficzne, albo uwierzy-
my, że jest w nim dobro, mądrość, ład i sens i będziemy się starali te 
elementy świata odkrywać. Możemy też uznać, że inny człowiek jest 
naszym wrogiem, albo też przyjąć, że jest naszym bliźnim, że jest w nim 
zakorzenione dobro – i to dobro będziemy się starali dostrzec, wydo-
być. Odrzucając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia, zastąpimy 
je wymianą darów. Bo zarówno my, jak każdy inny człowiek ma dar 
od Boga, który nas może wzbogacić. Nawet jeżeli czasami nam się nie 
powiedzie, to i tak w szerszej perspektywie łatwiej znaleźć człowieka 
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dobrego, niż na wskroś złego. Zatem mamy dużo większą szansę, ot-
wierając się na innych, że inni też na nas się otworzą.

Moje słowa nie są bezpodstawne. Już nieraz mieliśmy okazję się 
przekonać, że taka ufność może się zdarzyć i może dać nam nowy im-
puls do przemian społecznych czy mentalnych. Kto pamięta wybuch 
powszechnej radości, łamiącej wzajemną nieufność w pierwszych 
miesiącach tworzenia się „Solidarności”, ten wie o czym mówię. Pod 
wpływem idei, z którą utożsamiły się miliony Polaków zniknęły nagle 
dotychczasowe bariery nieufności. W nowej perspektywie poprzednie 
animozje straciły z dnia na dzień na znaczeniu. Ludzie zaczęli w do-
tychczas obcych osobach odnajdywać wspólnotę idei, pojawiła się nić 
porozumienia, która wbrew systemowi, wbrew próbom zastraszania czy 
siania nieufności (informacje o tajniakach i prowokatorach) pozwalała 
na manifestowanie swoich skrywanych wcześniej poglądów czy tęsknot. 
Podobne poczucie jedności przeżywaliśmy podczas pielgrzymek Jana 
Pawła II i podczas jego pogrzebu. Nie były to długotrwałe zrywy, ale 
pokazały dobitnie, że ludzie chcą być ze sobą, chcą robić coś razem, 
chcą sobie nawzajem ufać.
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Irena Trzcieniecka-Schneider

Przyjaźń, zaufanie i Dylemat Więźnia

Przyjaźń bywa powszechnie uważana za jedną z najważniejszych 
relacji między ludźmi. „Sine amicitia vitam esse nullam” pisał Cycero1, 
a Arystoteles uważał, że przyjaciele są jedną duszą mieszkającą w dwóch 
ciałach2. Według Antoine’a de Saint-Exupery’ego przyjaciel, to ktoś, kto 
akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy i nie osądza3. Jednocześnie lite-
ratura pełna jest ostrzeżeń przed nadużyciem naszego zaufania przez 
przyjaciół fałszywych, egoistycznych lub po prostu interesownych. 

1 M. T. Cicero, Leliusz czyli O przyjaźni, przeł. E. Rykaczewski, Warszawa 2008, s. 23, 86.
2 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekł. I. Krońska, 

K. Leśniak, W. Olszewski, oprac. przekł., przypisy i skorowidz I. Krońska, Warszawa 
1984, V 20.

3 Zob. A. de Saint-Exupery, List do zakładnika (Lettre a un otage). Cyt. za tenże: Ziemia 
planeta ludzi. Pilot wojenny. List do zakładnika, tłum. W. i Z. Bieńkowscy, A. Cierniakówna, 
Warszawa 1977. Warto zacytować tu nieco dłuższy fragment tej, wyjątkowo pięknej, prozy: 

Przyjacielu, tak bardzo potrzeba mi twojej przyjaźni. Tak dość mam polemik, wy-
kluczeń, fanatyzmów! Do ciebie mogę przyjść nie włożywszy żadnego munduru, nie 
muszę poddawać się lekturze żadnego Koranu, nie muszę wyrzekać się niczego z mojej 
wewnętrznej ojczyzny. Przed tobą nie muszę niczego dowodzić; odnajduję spokój.

Poza moimi niezdarnymi słowami, poza rozumowaniem, które może mnie mylić, 
widzisz we mnie po prostu człowieka. Czcisz we mnie ambasadora pewnych wierzeń, 
obyczajów, umiłowań. Jeśli różnię się od ciebie, zamiast obrażać – uzupełniam cię.

To wcale nie moje formułki ani moje rozumowania pouczyły cię o tym, kim jestem. 
To przyjęcie mnie, takiego, jaki jestem, uczyniło cię w potrzebie wyrozumiałym dla 
tych rozumowań i tych formułek. Jestem ci wdzięczny, że przyjmujesz mnie takiego, 
jaki jestem.

Co mi po przyjacielu, który mnie sądzi? Jeśli goszczę przyjaciela przy moim stole, 
proszę go, by usiadł, a jeśli kuleje, nie żądam, by tańczył.

Przyjacielu, jesteś mi potrzebny jak szczyt górski, gdzie można odetchnąć pełną 
piersią!
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Częste odwołania do uczuć przy opisach przyjaźni dowodzą, że istotną 
składową tego pojęcia jest komponenta emocjonalna. Trudno jednak 
traktować ten fakt jako szczególny wyróżnik, ponieważ komponenta ta 
występuje w niemal wszystkich intencjonalnych relacjach interpersonal-
nych. W przypadku przyjaźni skłonni jesteśmy przypisywać emocjom 
szczególną wartość, ponieważ są to głównie emocje pozytywne. Podob-
nie jest z zaufaniem – tu również komponenta emocjonalna wydaje się 
odgrywać szczególną rolę ze względu na pozytywną konotację tego 
terminu. Nie próbuję w tym tekście badać, czy możliwa jest przyjaźń 
bez zaufania, ponieważ odpowiedź przecząca jest oczywista. Interesuje 
mnie jedynie jaki mechanizm, czy też mechanizmy wiążą tak trwale 
oba te zjawiska i czy są to mechanizmy natury wyłącznie emocjonal-
nej, czy też także i racjonalnej. Inaczej mówiąc, celem niniejszej pracy 
jest zbadanie, czy jeśli abstrahujemy od komponenty emocjonalnej 
w przyjaźni, wraz z nią zniknie też zaufanie. W tym celu należy nieco 
bliżej przyjrzeć się zjawisku przyjaźni.

Szczególnie dużo uwagi poświęcił analizie tego zjawiska Arystoteles. 
Tematyka przyjaźni zajmuje księgę VIII oraz IX Etyki nikomachejskiej, część 
księgi II Etyki wielkiej, a także księgę VII Etyki eudemejskiej4. Przyjaźń jest 
według niego „pewną cnotą lub czymś z cnotą związanym”5, ponieważ:

Przyjaźń dopomaga młodzieńcom do unikania błędów, star-
szych otacza opieką i uzupełnia ich pracę w tym, co przerasta 
ich nadwątlone siły, ludzi w kwiecie wieku pobudza do 
pięknych czynów6.

Przyjaźnią nie można darzyć przedmiotów nieożywionych (nawet 
wina!)7, jako że „człowiek przyjacielem staje się dopiero wtedy, kiedy 
odwzajemnia się przyjaźnią i obaj zdają sobie z tego sprawę”8. Arystote-
les rozróżnia trzy rodzaje przyjaźni, z czego dwie pierwsze nazwiemy 
dalej egoistycznymi. Trzeci rodzaj, to przyjaźń między ludźmi etycz-

4 Pomijam tu trwającą od wielu wieków dyskusję na temat autorstwa i kolejności 
wszystkich trzech Etyk. Przytaczając rozważania Arystotelesa na temat przyjaźni, 
opieram się głównie na tekście Etyki nikomachejskiej. Jedynie ze względu na większą 
zwięzłość uzupełniam czasami wywód cytatem z Etyki eudemejskiej.

5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007, 1155 a. 
6 Tamże, 1155 a 10.
7 Tamże, 1155 a 25.
8 Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, Warszawa 1997, 1236 a VII. 



27Przyjaźń, zaufanie i Dylemat Więźnia

nie dzielnymi. Przyjaźń taka, zawierana nie ze względu na korzyści, 
jak pierwsza, ani na przyjemności, jak druga, w przeciwieństwie do 
poprzednich jest trwała. Wynikają z niej dla obu przyjaciół zarówno 
korzyści, jak i przyjemności, ale nie one były powodem zawarcia 
przyjaźni. Ludzie etycznie dzielni są przyjaciółmi ze względu jedy-
nie na osobę przyjaciela, a więc są to przyjaciele „w bezwzględnym 
tego słowa znaczeniu, tamci zaś – przypadkowo i dzięki temu, że są 
podobni do prawdziwych przyjaciół”9, jednak Arystoteles przyznaje, 
że „wypadki takiej przyjaźni są rzadkie; niewiele jest bowiem takich 
ludzi”10. Prawdziwa przyjaźń wymaga także czasu, potrzebnego nie 
tylko po to, aby dobrze poznać przyjaciela i uznać go za godnego przy-
jaźni. Czasu wymaga zwłaszcza wytworzenie między przyjaciółmi 
zaufania, które filozof uważa za oczywisty i nieodłączny składnik 
prawdziwej przyjaźni. Choć przyjaźń oparta na korzyści i przyjaźń 
oparta na cnocie różnią się od siebie, „ludzie chcą, aby obie formy 
występowały równocześnie i nawiązują bliskie stosunki dla uzyskania 
korzyści, a nadają przyjaźni postać moralną, jak ludzie szlachetni”11. 
Przyjaźń powinna być oparta na równości zarówno etycznej, jak i ma-
jątkowej, bądź proporcjonalności, kiedy ci, „co są nierówni, powinni 
swoje świadczenia kształtować proporcjonalnie do wyższości drugiej 
strony”12. Nierówność taka może wystąpić, jeśli jeden z przyjaciół 
przewyższa etycznie drugiego, ale jak się wydaje, jedyną sytuacją, 
w jakiej asymetryczny związek pozostaje przyjacielskim jest stosunek 
władca–poddany. Sprawa ta stanie się jaśniejsza, jeśli przypomnimy 
sobie, jak dalece asymetryczna była relacja między samym Arystote-
lesem a jego najsławniejszym uczniem Aleksandrem.

Filozof zauważa też, że przyjaźni towarzyszy wymiana darów i cho-
ciaż „nie formułuje się wyraźnie żadnych warunków […] przypuszcza 
się jednak, że się dostanie tyleż samo lub więcej, tak jak gdyby się nie 
było tego ofiarowało, lecz pożyczyło”13. Dalej zauważa fakt szczególnie 
istotny z punktu widzenia niniejszego tekstu: ten, kto ofiarowuje dar lub 
wyświadcza przysługę ceni je inaczej – wyżej lub niżej – niż ten, kto je 

9 Tenże, Etyka nikomachejska, dz. cyt., 1157 b 4–5.
10 Tamże, 1156 b 24.
11 Arystoteles, Etyka eudemejska, dz. cyt., 1242 b.
12 Tenże, Etyka nikomachejska, dz. cyt., 1162 b 5.
13 Tamże, 1162 b 30.
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otrzymuje14. Ten, kto pierwszy daje, zwykle pozostawia ocenę wartości 
swego daru biorącemu15. „Powinni oni jednak oceniać jej wartość nie 
wedle tego, jaką ona im się wydaje, kiedy już ją mają, lecz wedle tego, 
co o tym sądzili zanim ją mieli”16. O przyjaźni między państwami 
Arystoteles wspomina jedynie mimochodem17, nie uważa jej jednak za 
niemożliwą. Bardzo szczegółowo roztrząsa za to kwestię, czy człowiek 
może być swoim własnym przyjacielem, lecz pozytywna odpowiedź 
wynika bezpośrednio z jego koncepcji duszy ludzkiej.

W dalszych rozważaniach przyjmiemy w zasadzie jako bazę kon-
cepcję przyjaźni Arystotelesa, ujmując ją w nieco bardziej nowoczesną 
formę, i rezygnując z tych tez, które wymagałyby poczynienia dodatko-
wych założeń np. metafizycznych. Przyjmiemy zatem, że przyjaźń jest 
pewną relacją binarną F określoną na zbiorze ludzi D. Jak się wydaje, 
relacja ta nie ma żadnych szczególnych własności – wbrew temu, co 
pisał Arystoteles, nie jest zwrotna, czyli człowiek niekoniecznie musi 
być swoim własnym przyjacielem, wbrew przysłowiu nie jest też prze-
chodnia, bo przyjaciele naszych przyjaciół niekoniecznie muszą być 
naszymi przyjaciółmi, ani symetryczna, ponieważ ci, których uważa-
my za przyjaciół niekoniecznie muszą naszą przyjaźń odwzajemniać. 
Rzecz jasna, nie jest też antysymetryczna ani spójna. Ze względu na 
cel niniejszego tekstu wygodniej będzie jednak założyć, że relacja ta 
zachodzi wyłącznie między różnymi osobami oraz, że przyjaźń nigdy 
nie jest jednostronna. Tak więc mamy:

D – pewien zbiór ludzi
F c DXD
przy czym dla dowolnych a, b ϵ D 
zachodzą następujące warunki:
1. (a, b) ϵ F, to a ≠ b
2. (a, b) ϵ F, to (b, a) ϵ F

Emocjonalny wymiar przyjaźni pozostaje niezauważalny dla ob-
serwatora z zewnątrz. Towarzyszące przyjaźni uczucie przyjemności, 
które zauważa Arystoteles, jest dane wyłącznie w doświadczeniu 

14 Zob. tamże, 1163 a 10n.
15 Zob. tamże, 1164 a 22–25.
16 Tamże, 1164 b 20.
17 Zob. Arystoteles, Etyka eudemejska, dz. cyt., 1236 a.
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wewnętrznym. Podobne uczucie przyjemności towarzyszy zaufaniu. 
Przyjemnie nam jest, że możemy komuś zaufać, ale przyjemnie nam 
także, kiedy ktoś inny pokłada w nas zaufanie. Bez wzajemnego za-
ufania nie ma prawdziwej przyjaźni, czy jednak zaufanie wplata się 
całkowicie w jej emocjonalną komponentę? Czy wiedzę o zaufaniu 
nabywamy całkowicie i wyłącznie w doświadczeniu wewnętrznym? 
Spróbujemy ograniczyć się obecnie do tych aspektów przyjaźni, które są 
obserwowalne. Używając języka matematyki, moglibyśmy powiedzieć, 
że wielowymiarowe zjawisko przyjaźni rzutujemy wzdłuż jej składowej 
emocjonalnej na przestrzeń wyznaczoną pozostałymi wymiarami. Co 
jednak otrzymamy w wyniku takiej operacji, czyli inaczej mówiąc, po 
jakich zewnętrznych cechach rozpoznajemy przyjaźń? Jak zauważył 
to Arystoteles, przyjaźni towarzyszy wymiana darów. Darem, który 
najbardziej cenimy w przyjaźni nie jest jednak jakikolwiek przedmiot 
materialny, lecz czas. Prawdziwy przyjaciel jest zawsze gotowy do 
poświęcenia czasu dla swego przyjaciela.

Tak więc dla zewnętrznego obserwatora przyjaźń to ciąg wymie-
nianych darów. Dla uniknięcia komplikacji założymy, że jest to ciąg 
naprzemienny, czyli jeśli jeden z przyjaciół obdarza drugiego kilka-
krotnie pod rząd, nie czekając na rewanż, traktujemy to jako jeden, 
łączny dar. Ciąg taki można przedstawić jako ciąg par (αi, βi), gdzie αi 
jest i-tym darem pierwszego przyjaciela, a βi – odpowiednio – i-tym 
darem drugiego przyjaciela. Co więcej, dla każdego daru można podać 
jego wartość, traktując czas jako walutę. Dla przedmiotów material-
nych będzie to czas potrzebny na zrobienie danego przedmiotu lub też 
poświęcony na jego zakup wraz z czasem koniecznym do zarobienia 
odpowiednich pieniędzy. Wartością daru będzie zatem ilość jednostek 
czasu poświęconego łącznie na uzyskanie daru i jego ofiarowanie. 
Określamy zatem, co następuje:

Niech G będzie zbiorem darów.
Określiliśmy powyżej funkcję 
v: G → R, taką że ∀ α ϵ G, Ǝ x ϵ R: v (α) = x,
gdzie x jest wartością liczbową daru α.

Pozostawiamy otwarte dwie kwestie czysto techniczne: jaką jed-
nostkę czasu wybrać jako podstawową, a także za pomocą jakiej wagi 
uwzględnić fakt, że czas człowieka bardzo zajętego ma dla niego 
zazwyczaj większą wartość niż tego, który nie wie, co robić ze swoim 
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wolnym czasem. Przy powyższych ustaleniach otrzymaliśmy dwie 
relacje18. Jedna, określona na zbiorze darów, zarówno materialnych, 
jak i niematerialnych, wiąże w pary dar z odpowiedzią na ten dar. 
Oczywiście podział wyjściowego ciągu na pary dar-odpowiedź na 
dar, czyli pary (αi, βi) jest czysto umowny. Równie dobrze możemy 
uznać dar βi za dar inicjujący parę, a dar αi+1 za odpowiedź na βi. Nie 
zmienia to jednak zasadniczo dalszego wywodu. Ponieważ za pomocą 
opisanej wyżej funkcji v odwzorowującej zbiór darów w zbiór liczb, 
każdemu darowi przyporządkowaliśmy jego wartość, druga relacja 
stanowi charakterystykę liczbową pierwszej, będąc zbiorem par war-
tości odpowiednich par darów. Jaki dar zostanie ofiarowany zależy od 
decyzji ofiarodawcy, na którą wpływ ma kontekst sytuacyjny, wartość 
daru uzyskanego uprzednio od tej osoby, której dar ma być ofiarowa-
ny, a także od wielkości indeksu „i”. Indeks ten jest tym większy, im 
dłużej trwa wymiana. Można postawić hipotezę, że w miarę rozwoju 
przyjaźni „opartej na cnocie” wartości darów stają się coraz większe, 
a w przypadku przyjaźni zawartej dla korzyści, czyli egoistycznej, 
początkowo rosną, a następnie maleją, kiedy przyjaźń taka, zwykle 
niezbyt trwała, ulega stopniowemu wygasaniu. Z powyższych uwag 
wynika, że przyjaźń, zwłaszcza egoistyczną, można traktować jak grę, 
w której chodzi o minimalizację kosztów przy maksymalizacji zysków. 
Czy jednak w grze tej pozostaje miejsce na zaufanie, czy też zostało 
ono usunięte wraz z komponentą emocjonalną przyjaźni?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie przeanalizujemy początek 
przyjaźni między Adamem a Barbarą. Prawdopodobnie na początku 
większość potencjalnych przyjaciół angażuje środki dość ostrożnie, nie 
będąc pewnymi, czy ich przyjaźń zostanie odwzajemniona. Zastosowa-
nie teorii gier nie oznacza jednak automatycznego wyboru przyjaźni 
egoistycznej, ponieważ w innych typach przyjaźni ofiarodawca daru 
ponosi nie tylko koszty, ale i zysk, który czerpie z przyjemności aktu 
dawania, co łatwo uwzględnić, definiując funkcję v. Pozostaje odpo-
wiedź, czy jest to gra o sumie zerowej. Wstępnie założymy, że tak jest, 

18 Niestety, relacja ta nie jest funkcją ze względu na niespełnienie warunku jedno-
listności. Nie możemy wykluczyć istnienia przyjaciela bez wyobraźni, który regular-
nie przy każdej okazji ofiarowuje identyczne pudełko czekoladek, podczas gdy jego 
przyjaciel rewanżuje mu się na różne sposoby.
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choć Arystoteles wyraźnie był innego zdania19. Przypuśćmy, że Adam 
na początku przyjaźni staje wobec dwóch możliwości: może zaprosić 
Barbarę na kawę (załóżmy, że koszt kawy wynosi jedną jednostkę 
czasu, czyli 1), bądź pomóc w matematyce młodszemu bratu Barbary 
(koszt wynosi 5). Jeśli zależy mu na minimalizacji kosztów, wybierze 
kawę. Wówczas Barbara również musi podjąć decyzję. Załóżmy, że jej 
możliwości to również kawa lub pomoc Adamowi w plewieniu ogródka 
działkowego jego babci, o czym Adam wspominał z dużą niechęcią 
(koszt 10). Macierz gry wygląda zatem tak:

kawa (–1) kawa (1)

pomoc bratu Barbary (–5) pomoc w ogródku (10)

Adam wybiera wiersze, Barbara kolumny, zaś liczby w nawiasach 
są kosztem (jeśli ujemne) lub zyskiem Adama. Koszty i zyski Barbary, 
zgodnie z założeniem są równe co do wartości bezwzględnej, a prze-
ciwne co do znaku. Widać, że zaproszenie Barbary na kawę jest dla 
Adama znacznie korzystniejsze, ale też jest dość oczywiste, że Barbara 
w rewanżu zaproponuje to samo. Jeśli żadne z nich nie zaryzykuje 
większego wkładu niż otrzymany zysk, będą jeszcze przez jakiś czas 
zapraszać się na kawę coraz rzadziej i rzadziej, aż oboje zrezygnują 
z podtrzymywania kontaktu. Wygląda zatem, że racjonalna decyzja 
o minimalizacji kosztów jest równocześnie decyzją o śmierci możliwej 
przyjaźni. Być może jednak o niepowodzeniu zdecydowało założenie, że 
mamy do czynienia z grą o sumie zerowej. Załóżmy zatem, że Barbara 
wycenia dary inaczej niż Adam i odwrotnie, a macierz gry wygląda tak:

kawa (–1, 1) kawa (1, 0)

pomoc bratu Barbary (–5, 2) pomoc w ogródku (10, 2)

Pierwsza liczba w nawiasie, to wartość daru w oczach Adama, druga 
– Barbary. Barbara nie wycenia kosztu postawienia kawy Adamowi na 
-1, a na 0, ponieważ lubi pić kawę w miłym towarzystwie, więc zysk 
równoważy stratę. Z kolei wartość pomocy bratu jest dla niej znacznie 
niższa niż wyceniał to Adam, a pomoc w ogródku jest dla niej przy-
jemnością, choć niezbyt wielką (wycenianą na 2). Niemniej wartości 

19 Zob. cytat dot. przypisu 14.
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w polu a1,1 macierzy gry tworzą tak zwany punkt siodłowy, a więc jeśli 
Adam wybierze pierwszy wiersz znów nie wyjdą poza kolejne kawy. 
Podkreślić tu należy, że o początkowym angażowaniu minimalnych 
możliwych środków decyduje brak zaufania do potencjalnego przy-
jaciela. Przy braku zaufania, w sytuacji niepewności, decyzja taka jest 
w pełni racjonalna. Wydaje się zatem, że postępując racjonalnie, Adam 
nigdy nie dokona ryzykownego wyboru wiersza drugiego, a jednak 
istnieje mechanizm, który znacznie mu to ułatwi. Jest to psychologiczny 
mechanizm wzajemności, o którym tak pisze Marek Tokarz:

Wielka siła mechanizmu wzajemności bierze się przede 
wszystkim stąd, że w jego skład wchodzi kilka wzajemnie 
się podsycających elementów. Splata on bowiem ze sobą 
w jeden nierozerwalny warkocz trzy następujące, potężne 
imperatywy:

– obowiązek odwzajemnienia przysługi, którą ktoś nam 
wyświadczył;
– obowiązek przyjęcia przysługi, którą ktoś chce nam wy-
świadczyć; 

– obowiązek wyświadczenia przysługi, o którą ktoś prosi20.

Pierwszy z wymienionych imperatywów uzasadnia zaufanie do 
obdarowanego, że dar zostanie odwzajemniony i to zgodnie z zasadą 
równoważności Arystotelesa. Co więcej, mechanizm wzajemności 
posiada coś w rodzaju sankcji, o czym może przekonać się każdy, kto 
odmówił datku żebrakowi na krakowskim Rynku. Mimo, iż jesteśmy 
w pełni świadomi słuszności naszej decyzji, czujemy jednak pewien 
dyskomfort psychiczny, który jest karą za złamanie jednego z imperaty-
wów mechanizmu wzajemności. Z kolei postąpienie zgodnie z nakazami 
mechanizmu wzajemności zostaje nagrodzone dobrym samopoczuciem 
sugerującym, że postąpiliśmy właściwie. Tak więc nagroda ze strony 
mechanizmu wzajemności zmniejsza koszty odwzajemnienia otrzy-
manego wcześniej daru, co zmienia wartości macierzy wypłat w grze:

20 M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, 
Gdańsk 2006, s. 298. 
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kawa (–1, 1) kawa (1, 0 + 1)

pomoc bratu Barbary (–5, 2) pomoc w ogródku (10, 2 + 2)

Dopiero teraz wypłaty wraz z nagrodami mechanizmu wzajem-
ności w kolumnie drugiej są na tyle wysokie, że Barbarze, a następnie 
także Adamowi, opłaca się zmienić strategię i przyjaźń może się roz-
winąć. Tak więc zaufanie pokładane w przyjacielu, że odwdzięczy on 
wyświadczone mu przysługi nie jest bynajmniej irracjonalne – jego 
gwarantem jest mechanizm wzajemności21. Co więcej, zawiedzenie 
zaufania jest, na dłuższą metę, nieopłacalne, co pokazuje historia tzw. 
Dylematu Więźnia.

Już w 1950 roku dwóch pracowników RAND, Melvin Dresher 
i Merril Flood, podało macierz wypłat gry, która wstrząsnęła pojęciem 
racjonalności, będącym podstawą teorii gier. Pierwotnie racjonalny 
wybór utożsamiany był z maksymalizacją wypłat przy równoczesnej 
minimalizacji kosztów. Ponieważ filozofowie na ogół uważają, że w na-
turze ludzkiej zakorzeniona jest tendencja racjonalna22, należało albo 
zmienić koncepcję człowieka jako istoty zasadniczo racjonalnej, albo 
stosowane w teorii gier pojęcie racjonalności. Macierz ta była następująca:

(2, 2) (10, 1)

(1, 10) (3, 3)

Bajeczkę o więźniach jako pierwszy opublikował Albert William Tu-
cker, a jest ona następująca. Dwóch przestępców przesłuchiwanych jest 
w oddzielnych pokojach. Policja jest pewna, że dokonali wspólnego 
napadu na bank, ale nie ma niezbitych dowodów, więc musi uzyskać 
przyznanie od przesłuchiwanych. Jeśli żaden się nie przyzna, obaj 

21 Pozostałości tego, bardzo starego, mechanizmu można zauważyć np. w częstym 
w Małopolsce obyczaju częstowana ciastem weselnym sąsiadów i znajomych, którzy na 
wesele nie byli zaproszeni. Ma to na celu utworzenie zobowiązania wobec ofiarodaw-
ców – młodej pary, czyli uczynnienie mechanizmu wzajemności. Ponieważ młodym, 
rozpoczynającym samodzielne życie, potrzebna jest pomoc i życzliwość otoczenia 
w ten sposób, odwołując się do mechanizmu wzajemności, starano się ją zapewnić.

22 Niekoniecznie musi ona przesądzać o racjonalności ludzkiej natury, w której 
występują także inne tendencje. Zob. A. Węgrzecki, Uwagi o racjonalności natury ludzkiej, 

„Kwartalnik Filozoficzny” 21 (1993) z. 4, s. 5. Zob. też: I. Dąmbska, Irracjonalizm i poznanie 
naukowe, „Kwartalnik Filozoficzny” 14 (1997/1998) z. 2/3, s. 108. 
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dostaną po dwa lata za wcześniejsze przestępstwa. Jeśli pierwszy się 
przyzna, drugi nie, pierwszy dostanie w nagrodę tylko rok, drugi aż 
dziesięć lat. Macierz jest symetryczna, więc oferta dla drugiego więźnia 
jest taka sama. Jeśli przyznają się obaj, obaj też dostaną po trzy lata 
więzienia. Problem polega na tym, że choć najkorzystniejsze jest dla 
obu rozwiązanie pierwsze, grający nieodmiennie lądują w kratce a2,2 
i dostają po trzy lata. Dlaczego tak się dzieje? Załóżmy, że pierwszy 
więzień postanowił nie przyznawać się. Jeśli jego kolega również się 
nie przyzna, więzień pierwszy poprawi swoją sytuację zdradzając, 
ponieważ zamienia wtedy dwa lata odsiadki na jeden rok. Jeśli jednak 
kolega się przyzna, sytuacja pierwszego więźnia zdecydowanie się 
pogorszy. Tak więc tylko decyzja o przyznaniu się gwarantuje, że jeśli 
sytuacja pierwszego więźnia się nawet nie poprawi, to przynajmniej 
nie pogorszy. Aż do czasów Nasha zagadka różnicy między wyborem 
optymalnym a racjonalnym pozostawała nierozwiązana23, przy czym 
należy podkreślić, że u jej źródeł leży brak zaufania. Gdyby więźniowie 
mogli zaufać sobie nawzajem, wyborem racjonalnym i zarazem opty-
malnym byłby wybór (2,2). Brak zaufania decyduje o tym, że zdrada 
opłaca się lepiej niż kooperacja.

Próby rozwiązania tej zagadki zaowocowały szybkim rozwojem 
nie tylko teorii gier, ale i nauk pokrewnych. Badano ludzi grających 
w tzw. iterowany Dylemat Więźnia, czyli powtarzających rozgrywkę 
n razy. Stwierdzono, że jeśli gracze znają liczbę iteracji, wybierają tak-
tykę zdrady, rozumując jak następuje:

· w ostatniej rundzie warto zdradzić, bo nie będzie już run-
dy następnej, więc przeciwnik nie będzie miał okazji, aby 
nas ukarać;

· zatem w przedostatniej rundzie też opłaca się zdradzić, bo 
przeciwnik, rozumując jak wyżej, w ostatniej rundzie na 
pewno zdradzi itd.

Zauważmy, że warunki formalne macierzy wypłat Dylematu 
Więźnia można przenieść na grę, którą można nazwać przez analogię 
Dylematem Przyjaciela. Przed dylematem tym stanęli Adam i Barbara, 
szukając racjonalnego zaangażowania w początki przyjaźni. Dylemat 
Przyjaciela może wyglądać np. tak:

23 Punkt (3,3) stanowi w tej macierzy tzw. równowagę Nasha.
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Barbara

duży wkład mały wkład

Adam
duży wkład (1,1) (-3,2)

mały wkład (2,-3) (-2,-2)

Wprawdzie liczby są inne, ale spełniają warunki formalne sformu-
łowane przez Tuckera. Tu również do najlepszego wyniku prowadzi 
zaryzykowanie dużego wkładu, ale brak zaufania doprowadza do 
równowagi Nasha (-2,-2). Wydawać by się więc mogło, że w oczach 
ludzi poszukujących warunków racjonalnej decyzji zaufanie jest 
zawsze nieopłacalne, a zatem nieracjonalne. Być może więc, usuwa-
jąc komponentę emocjonalną przyjaźni, usunęliśmy automatycznie 
zaufanie. Na szczęście promyczek nadziei dla zaufania jako racjonal-
nego wyboru zaświecił już w 1959 roku, kiedy to Robert Aumann24 
pokazał, że w nieskończonym ciągu rozgrywek równowaga może 
leżeć w kooperacji zakładającej zaufanie – w naszej wersji Dylematu 
Więźnia jest to punkt (2,2). W sytuacji bowiem, kiedy zdrada jest ka-
rana przez przeciwnika i nie wiadomo, co będzie dalej, zaufanie jest 
lepszą strategią. W roku 1984 Robert Axelrod, matematyk i politolog, 
zaproponował turniej dla programów komputerowych grających ze 
sobą w iterowany Dylemat Więźnia. Analiza wyników pokazała, że 
przy wielokrotnych rozgrywkach i nieznanej liczbie iteracji strategie 
egoistyczne, czyli oparte na zdradzie, dawały średnio bardzo małe 
wygrane w porównaniu ze strategiami altruistycznymi, opartymi 
na zaufaniu. Co więcej, spośród szesnastu zgłoszonych programów 
zwyciężył program Anatola Rapoporta nazwany przez niego Wet za 
Wet (w oryg. „Tit for Tat”), składający się z jedynie dwóch dyrektyw:

· W pierwszej partii zagraj Z (zaufanie).
· W każdej następnej iteracji zagraj tę strategię, którą prze-

ciwnik zagrał poprzednim razem.
Axelrod opublikował omówienie turnieju, podał warunki, które powi-

nien spełniać program, żeby wygrać z Wet za Wet i ogłosił w następnym 

24 W roku 2005 mając 75 lat otrzymał wraz z Thomasem Schellingiem Nagrodę 
Nobla w dziedzinie ekonomii za prace dotyczące zastosowań teorii gier w naukach 
społecznych i mikroekonomii.
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roku kolejny turniej. Tym razem zgłoszono 64 programy, ale znowu wygrał 
Wet za Wet, któremu nadano wersję „z wybaczaniem”. Jeśli przeciwnik 
zdradzał z małym prawdopodobieństwem (1–5 proc.), tzn. w ciągu gier 
występowało nie więcej niż 5 proc. zdrad, Wet za Wet „wybaczał” i w 
kolejnej rundzie obdarzał zaufaniem, co zapobiegało wpadnięciu w nie-
przerwany ciąg zdrad. A oto jaka według analizy Axelroda powinna być 
strategia rozgrywania iterowanego Dylematu Więźnia:

· przyjazna – powinna zaczynać od zaufania i nigdy nie 
zdradzać jako pierwsza;

· odwetowa – powinna zdecydowanie karać zdradę prze-
ciwnika;

· przebaczająca – po ukaraniu zdrady powinna być gotowa 
do dalszej kooperacji (czyli nadal obdarzać zaufaniem);

· przejrzysta – jej decyzje powinny być spójne i łatwe do 
przewidzenia25.

Taka sama powinna być też strategia rozgrywania Dylematu Przy-
jaciela, przed którym stanęli Adam i Barbara.

Jak widać więc zaufanie nie jest irracjonalną emocją a jego okazy-
wanie nie świadczy o naiwności. Na dłuższą metę okazywanie zaufania 
jest strategią lepszą i bardziej racjonalną niż stała nieufność i próby 
wykorzystania zaufania partnera. Jak zostało to pokazane, nawet we 
fragmencie pozbawionym komponenty emocjonalnej, zaufanie jest wa-
runkiem koniecznym rozwoju przyjaźni. Jest ono kontrolowane przez 
psychologiczny mechanizm wzajemności, który karze bezwzględnie za 
złamanie jego imperatywów, u których podstaw zaufanie leży. Nawet 
sprowadzona za pomocą sztucznego zabiegu wyłącznie do wymiany 
handlowej, przyjaźń nie może istnieć bez zaufania. Zasada „nie ufać 
nikomu” została zdemaskowana przez naukę ścisłą, jaką jest teoria gier 
– prowadzi ona w dłuższej perspektywie do dyskomfortu psychicznego 
i wyborów mniej korzystnych niż zaufanie. 

Na początku tego tekstu przyjaźń została pozbawiona komponen-
ty emocjonalnej. Należy zatem na zakończenie wskazać na ogromną 
wartość, jaką ma dzielenie z przyjacielem emocji – zarówno radości, jak 
i bólu. Być może właśnie wsparcie emocjonalne i poczucie bezpieczeń-
stwa stworzone dzięki wzajemnemu zaufaniu jest tym, co w przyjaźni 
najistotniejsze.

25 Zob. P. D. Straffin, Teoria gier, tłum. J. Haman, Warszawa 2001.
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Magdalena Żardecka-Nowak

Polityczno-prawne podstawy 
kształtowania się poczucia własnej wartości 
i zaufania do innych

Podstawy szacunku do siebie oraz wzajemnego zaufania między 
ludźmi w dużej mierze mają charakter polityczny – z perspektywy 
filozofii polityki tak się one jawią. Nasze życie oraz poczucie naszej 
tożsamości zależy przede wszystkim od tego, jak traktują nas inni (He-
gel), a inni traktują nas ma ogół w taki sposób, na jaki zezwala prawo 
(pisane i zwyczajowe). Gdy państwo i prawo jest stabilne, sprawiedliwe 
i godne zaufania, poczucie zaufania „przenosi się” na obywateli (Rawls). 
Mają oni niezbędne podstawy do wiary w siebie – przekonania, że ich 
plany życiowe warte są realizacji. Wiedzą też lub mogą się dowiedzieć, 
jakie środki dobrać do realizacji swoich celów, ponieważ świat wokół 
nich rządzi się określonymi prawami i jest przewidywalny. Wiedzą, że 
mogą zaufać innym, gdyż inni są rozumni i racjonalni, zatem obliczalni 
w swym postępowaniu, a także ograniczeni przez prawo wszędzie, 
gdzie mogliby sobie nawzajem szkodzić.

Wprowadzenie
Na ogół żywimy przekonanie, że nasza osobowość, kondycja psy-

chiczna, charakter, ogólny stosunek do życia itp. uzależnione są od czyn-
ników wrodzonych (genetycznych) oraz środowiskowych. Wśród tych 
ostatnich największą wagę przywiązujemy do roli najbliższej rodziny. 
W wyniku oddziaływania Freuda oraz jego uczniów i kontynuatorów 
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upowszechniło się przekonanie o decydującej roli rodziny w budowaniu 
obrazu siebie, poczucia własnej wartości, indywidualnego stylu życia. 
W przypadku zaburzeń zdrowia psychicznego nazbyt łatwo obarcza 
się winą najbliższych – zwłaszcza matki, które rzekomo nie dostarczyły 
wymaganej porcji miłości dziecku, choć było to ich obowiązkiem.

Filozofia polityki przypomina, że dużą pomyłką byłoby pomijanie 
czynników o charakterze prawno-politycznym przy rozpatrywaniu 
kwestii zaufania społecznego i budowania poczucia własnej wartości 
lub po prostu zdrowia psychicznego jednostki i kondycji psychicznej 
społeczeństwa. Przynajmniej od czasów Hegla wiemy z jak wielką siłą 
polityka i prawo określają kształt naszego wspólnego świata. W ich 
cieniu rozwijają się jednostki, budowane są więzi i relacje międzyludz-
kie, funkcjonują wszystkie instytucje społeczne. Bourdieu powiada, że 
państwo, mówiąc z urzędu, czym dany byt (rzecz lub osoba) jest (według 
werdyktu społecznie uprawomocnionej decyzji), to znaczy czym ma pra-
wo być, sprawuje twórczą, magiczną, nieomal boską władzę1. Werdykt 
państwa jest sądem ostatecznym (Hegel), który jednych unieśmiertelnia 
(budując pomniki, wpisując do kanonu lektur szkolnych itp.), a innych 
zrzuca w niebyt (skuteczność symboliczna). Stosunki określane przez 
państwo są zarazem symboliczne i oparte na przemocy (akty domi-
nacji i uległości, zwierzchnictwa i posłuszeństwa). Relacje polityczne 
zostają odzwierciedlone w aktach poznawczych – struktury poznaw-
cze, formy symboliczne, formy klasyfikacji (Cassirer), czyli wszelkie 
zasady postrzegania i podziału (Durkheim, Bachelard) są wynikiem 
uwewnętrznienia struktur społecznych. Jak powiada Bourdieu, „pań-
stwo potrafi powszechnie narzucić i wpoić, w skali danego terytorium, 
te same lub podobne struktury poznawania i wartościowania”. Z tego 
powodu stanowi mocną podstawę konformizmu epistemologicznego 
i moralnego, czyli milczącej, przedrefleksyjnej zgody co do sensu świata, 
będącej źródłem jego przeżywania jako świata zdrowego rozsądku2.

Polityka i prawo stanowią rzeczywistość, w której żyjemy i z którą 
musimy się liczyć. Być może polityczne ramy naszego życia, gdy są 
słuszne i sprawiedliwe, odpowiadają omawianym przez psychologów 
potrzebom uznania i szacunku, których zaspokojenie stanowi warunek 
zdrowia psychicznego i rozwoju osobowego. To, co się w tym artykule 

1 Zob. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tłum. J. Stryjczyk, Kraków 2009, s. 93.
2 Tamże, s. 94.
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proponuje to pewnego rodzaju psychologia polityczna rekonstruująca 
koncepcję jednostki-podmiotu na podstawie tego, co jest wpisane 
w konstytucje i prawa współczesnych państw liberalnych i demokra-
tycznych. Psychologia ta ma charakter opisowy oraz normatywny 
(moralny) – rekonstruujemy zasady obowiązujące w naszym społeczeń-
stwie i oceniamy je pod względem ich słuszności oraz konsekwencji 
dla jednostki i społeczeństwa. 

Podstawy szacunku do siebie
Z perspektywy filozofii polityki szacunek, uznanie i zaufanie 

budowane są za pomocą środków prawnych i politycznych. „Państwo, 
poprzez oprawę nadawaną praktykom, ustala i wpaja potoczne formy 
i kategorie postrzegania i myślenia, społeczne ramy percepcji, rozumie-
nia czy pamięci, struktury umysłowe, państwowe formy klasyfikacji. 
Poprzez to tworzy warunki swego rodzaju bezpośredniego uzgodnie-
nia habitusów, które z kolei jest fundamentem konsensu co do zespołu 
podzielanych oczywistości należących do zdrowego rozsądku”3. Nasze 
życie zależy od tego, prawno-politycznego porządku, który w szcze-
gólności wyznacza sposób, w jaki mogą nas traktować inni ludzie oraz 
wszelkie instytucje społeczne. Inni traktują nas ma ogół w taki sposób, 
na jaki zezwala (pisane i zwyczajowe) prawo. Gdy państwo i prawo jest 
stabilne, sprawiedliwe i godne zaufania poczucie zaufania „przenosi się” 
na obywateli. Mają oni szansę rozwinąć tzw. wiarę w siebie, to znaczy 
mocne przekonanie, że ich plany życiowe warte są realizacji. Wiedzą 
też jakie środki dobrać do realizacji swoich celów, bo świat wokół nich 
rządzi się określonymi prawami i jest przewidywalny (możliwość 
zaplanowania swojego życia). Wiedzą, że mogą zaufać innym, gdyż 
inni są, przynajmniej w niezbędnym minimalnym stopniu, rozumni 
i racjonalni, a zatem obliczalni.

Liberalizm nie jest filozofią człowieka, lecz koncepcją polityki4, 
jednak w sposób nieunikniony wiąże się on z pewną wizją podmiotu5. 
Pojęcie jednostki (osoby) pełni w nim funkcję mocnego założenia lub 

3 Tamże, s. 95.
4 Zob. C. Larmore, Patterns of Moral Complexity, Cambridge 1987, s. 129.
5 Zob. C. Anderson, Competent Citizen, [w:] tenże, Pragmatic Liberalism, Chicago 

1994, s. 194–202.
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pewnego wynalazku. Środa ujmuje to tak: „Indywidualność w sensie 
politycznym czy publicznym wyłania się ze zróżnicowanych osobo-
wości nie tyle jako res, pewna trwała substancja (w sensie mocnego 
podmiotu), ile raczej jako coś w pewnym sensie instrumentalnego, 
kancelaryjnego, jako coś, co pozwala uznać, że każdy jest w pewien, 
ale bardzo zasadniczy, sposób taki sam. Stwierdzenie tak rozumianej 
identyczności dotyczy jednak tylko pewnej sfery działania. Funkcje 
owej pozornej res oraz jej istotę daje się więc opisać wyłącznie w języku 
polityki”6. Nie chodzi tu zatem o tożsamość w rodzaju idem ani ipse, 
w rozumieniu Ricoeura7. 

W tradycji liberalnej obywatela definiuje się przez prawa, które mu 
przysługują (są mu zagwarantowane). Jednostka występuje w charak-
terze podmiotu praw strzeżonych przez państwo, a także podmiotu 
zdolnego do krytycznej weryfikacji owych praw – zwłaszcza tego, czy 
dobrze chronią one nienaruszalność jej prywatności (w przestrzeni 
prywatnej obywatele mają prawo rozwijać rozmaite formy aktywności 
i traktować je jako decydujące dla ich tożsamości). Polityczno-prawna 
koncepcja osoby we współczesnych liberalnych demokracjach nie jest 
zaczerpnięta z religii, metafizyki, filozofii umysłu ani psychologii, ale 
też nie wchodzi w otwarty konflikt z koncepcjami formułowanymi 
w tych dziedzinach8. Polityczną koncepcję osoby wyprowadza się 
z tego, jak obywatele są postrzegani w publicznej kulturze politycznej 
i jak są traktowani w podstawowych tekstach politycznych, takich jak 
konstytucje i Deklaracja Praw Człowieka oraz w historycznej tradycji 
interpretowania tych tekstów9. 

John Rawls – jeden z najważniejszych współczesnych filozofów 
polityki – proponuje wzorcowy sposób politycznego (i w tym sensie 
niekantowskiego) sposobu rozumowania. W jego rozumieniu osoba to 

6 M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komuni-
tarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa 2003, s. 99.

7 Tożsamością w sensie idem Ricoeur nazwa tożsamość substancjalną niezmien-
nego substratu trwającego w czasie. Natomiast tożsamość w sensie ipse nie pociąga za 
sobą żadnego twierdzenia dotyczącego rzekomo niezmiennego jądra osobowości, jest 
raczej etycznym postulatem, zadaniem, by w różnych działaniach zachować siebie. 
Zob. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 2003, s. 7–9.

8 J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatemant, tłum. E. Kelley, Cambridge [USA, Mas-
sachusetts] 2003, s. 19.

9 Tamże, s. 19, 21.
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podmiot prawa10. Do jej charakterystyki niezbędne jest zatem pewne 
instrumentarium praw i przywilejów, roszczeń i interesów. Osoba manife-
stuje się w przestrzeni publicznej. Jej życie wewnętrzne, którego istnienie 
nie jest ani założone, ani zanegowane, leży poza możliwościami opisu 
w języku polityki11. W świetle prawa obywatele to osoby wolne i równe12. 
Na poziomie politycznym czyni się obywateli świadomymi tej koncepcji 
i edukuje w jej duchu, zatem proponuje się im pewien sposób spoglądania 
na społeczeństwo i na siebie w przeświadczeniu, że ideał obywatelstwa 
może wywoływać skuteczne pragnienie bycia osobą tego rodzaju. Poli-
tyka i prawo mają zatem do odegrania rolę wychowawczą i tego rodzaju 

„perfekcjonizm” jest w liberalnej demokracji nie do uniknięcia13. Pojęcie 
obywatela związane jest z pojęciem sprawiedliwości, ponieważ próby 
określenia, kim on jest, zmuszają do posłużenia się pojęciem społeczeń-
stwa sprawiedliwego, społeczeństwa dobrze urządzonego.

Zdefiniowane w języku politycznym osoby to wolni i równi oby-
watele, którzy tworzą pewne ciało kolektywne sprawujące najwyższą 
władzę polityczną. Wolność nie ma charakteru abstrakcyjnego, lecz jest 
zbiorem określonych praw, które wszystkim w tym samym stopniu 
przysługują (równość). Obywateli pojmuje się jako wolnych z trzech 
powodów i pod trzema względami. Po pierwsze, dlatego, że wyposażeni 

10 Podmiotowość obywatela w państwie demokratycznym i przedmiotowy stosunek 
do niego w państwie niedemokratycznym to ważne rozróżnienie, które pozwala Rawl-
sowi np. udowodnić całkowitą niesprawiedliwość ataku na Hiroshimę w 1945 roku. Zob. 
J. Rawls, Fifty Years after Hiroshima, „Dissent” (1995), s. 323–327; tenże, Collected Papers, 
tłum. S. Freeman, Cambridge [USA, Massachusetts] 2001, s. 565–572. 

11 Z tego względu w filozofii polityki częściej stosuje się pojęcie jednostki niż osoby. 
Osoba zdaje się ewokować sens nazbyt głęboki – filozoficzny, religijny, moralny.

12 Gutmann stawia pytanie, jaka relacja pomiędzy demokracją a liberalizmem wyłania 
się z teorii Rawlsa. Polityczna koncepcja osoby jest, jej zdaniem, kluczem do rozwiązania 
tego problemu. Obywatele definiowani są przez Rawlsa jako wolni i równi. Demokracja 
kładzie nacisk na równe wolności polityczne; liberalizm bardziej akcentuje równość 
wolności osobistych. U Rawlsa te dwa rodzaje wolności są ze sobą ściśle związane, nie 
ma między nimi relacji wynikania ani nadrzędności. Osobiste i polityczne wolności 
mają to samo źródło – jest nim polityczna koncepcja osoby. Zdaniem Gutmann, Rawls 
(podobnie jak Habermas) nie oddziela od siebie demokracji i politycznego liberalizmu. 
Jeżeli pomiędzy różnymi rodzajami wolności pojawia się konflikt, to nie wynika to 
z błędów w teorii. Konflikty i problemy są częścią kondycji istot politycznych, jakimi 
jesteśmy. Zob. A. Gutmann, Rawls on the Relationship between Liberalism and Democracy, 
[w:] S. Freeman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge [Wielka Brytania] 
2003, s. 168–199.

13 J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 119.
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są w moralną władzę posiadania jakiejś koncepcji dobra, kształtowa-
nia jej, rozwijania i realizowania oraz rewidowania lub całkowitego 
zmieniania pod wpływem racjonalnych powodów; po drugie, dlatego, 
że stanowią samouwierzytelniające się źródła ważnych roszczeń; i po 
trzecie, dlatego, że są zdolni do brania odpowiedzialności za swoje 
czyny oraz za cele, które obierają. 

W państwie liberalno-demokratycznym wolność otwiera przed 
każdym możliwość samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na py-
tanie, na czym polega dobre życie. Obywatel zawsze uważany jest za 
kogoś, kto posiada własną koncepcję dobra i odpowiadające jej aspiracje 
i zamiary, nawet wówczas, gdy faktycznie w sposób bezrefleksyjny 
odgrywa przypadające mu role społeczne. Zakłada się, że każdy zdolny 
jest sformułować i rewidować swój projekt życiowy oraz że czuje się 
z nim związany w szczególny, osobisty, mocny sposób. Jednocześnie 
ze względu na to, że każdy ma prawo odrzucić dotychczasową i przy-
jąć zupełnie inną koncepcję dobra (i wielu z tej możliwości korzysta), 
obywatel ma prawo być traktowany jako niezależny od wszelkich 
partykularnych koncepcji dobra włącznie z tą, którą aktualnie uznaje. 

Gdy chodzi o drugi warunek, to obywatele uważani są i sami siebie 
uważają za samouwierzytelniające się źródła roszczeń. Roszczenia te 
wysuwane są wobec innych osób oraz wobec różnych instytucji (aby te 
umożliwiały im realizację ich indywidualnej koncepcji dobra). Są one 
słuszne pod warunkiem, że dają się pogodzić z publiczną koncepcją 
sprawiedliwości14. Jak ważne jest bycie samouwierzytelniającym się źród-
łem roszczeń, najlepiej pokazuje kontrastowe zestawienie społeczeństw 
liberalnych i demokratycznych z nieliberalnymi i niedemokratycznymi, 
w których pewnych osób (np. kobiet lub niewolników) nie uważa się 
za samodzielne źródła roszczeń. Jeżeli w prawnie niekiedy zakazuje 
się okrutnego ich traktowania, to zakazy te opierają się na roszcze-
niach pochodzących od ich właścicieli albo wynikających z interesów 
danego społeczeństwa, w żadnym razie jednak nie z interesów tych 
osób, gdyż one są społecznie uśmiercone15. W społeczeństwie, które 
pewnym ludziom gwarantuje tylko społeczną śmierć nie może być 
mowy o żadnym zaufaniu – nikt nie może ufać tym, których krzyw-
dzi; pokrzywdzeni nie mogą ufać nikomu, nawet sobie nawzajem, 

14 Tamże, s. 70.
15 Na temat śmierci społecznej zob. O. Patterson, Slavery and Social Death, Harvard 2005.
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bo jako pokrzywdzeni nie stanowią dla siebie nawzajem oparcia; ale 
też krzywdziciele nie mogą ufać sobie nawzajem, bo widzą jak łatwo 
przychodzi krzywdzić innych.

Trzecim powodem, dla którego uważa się obywateli za wolnych, 
jest ich zdolność do brania odpowiedzialności za wyznaczane sobie 
cele. Obywatele powinni dostosowywać swoje plany i ambicje do kon-
cepcji sprawiedliwości przyjętej w społeczeństwie, do sprawiedliwych 
instytucji oraz ogólnie akceptowanych dóbr pierwotnych. Uważa się, 
że obywatele mogą i powinni w swoich zamierzeniach zawsze trzy-
mywać się w granicach tego, co może zostać uznane przez wszystkich 
rozumnych i pełnoprawnych obywateli i co nie wykracza poza prawo; 
mogą i powinni ograniczać swe pragnienia do tego, na co zezwala 
sprawiedliwość oraz ich własne poczucie sprawiedliwości (autonomia, 
podmiotowość). Rozumieją, że o wadze ich roszczeń nie decyduje in-
tensywność pragnień. Niektóre, nawet bardzo silne pragnienia w ogóle 
nie będą brane pod uwagę jako ważne i mogące rościć sobie prawo do 
zaspokojenia. Zdaniem Rawlsa, obywatel ponosi odpowiedzialność nie 
tylko za swe czyny i wypowiedzi, ale i za cele, które chce osiągnąć oraz 
za pragnienia, które żywi. Idea odpowiedzialności zawiera się domyślnie 
w publicznej kulturze politycznej i można ją odczytać z praktyk danej 
społeczności16. Idea ta stanowi integralną część politycznej koncepcji 
osoby i idei społeczeństwa jako sprawiedliwego systemu kooperacji. 

Wśród podstawowych wolności obywatela liberalnej demokracji 
ważne miejsce zajmuje prawo do posiadania własności. W prawie 
tym, według Rawlsa, zawarte jest implicite przekonanie, że istnieje 
pewne materialne minimum przysługujące każdemu z tej racji, że jest 
osobą. Jest to zasób środków niezbędnych do życia i zachowania (lub 
ukształtowania w sobie) poczucia osobistej niezależności i szacunku do 
siebie. Niezależność i szacunek do siebie są koniecznymi warunkami 
do rozwinięcia i wykorzystywania władz moralnych osoby. 

Rawls podkreśla, że obywatele są równi z racji posiadania w wy-
maganym minimalnym stopniu podstawowych władz moralnych (ro-
zumności i racjonalności) oraz innych zdolności, które umożliwiają im 
bycie normalnymi i w pełni kooperującymi członkami społeczeństwa 
przez całe życie17. Wszyscy, którzy spełniają ten warunek, mają te same 

16 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 72.
17 Tamże, s. 128; zob. tenże, Justice as Fairness. A Restatemant, dz. cyt, s. 20. 
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prawa i wolności i są tak samo chronieni przez zasady sprawiedliwości. 
Równość obywateli pod tym względem jest podstawą ich wzajemnego 
szacunku. Na ogół obywatele starają się nie naruszać zasad prawa i być 
bez zarzutu z punktu widzenia politycznej sprawiedliwości. Różnice 
między nimi w tych sprawach nie istnieją. Wolność oraz równość po-
zwalają na ochronę podstawowych dóbr, które obywatele cenią i które 
pozwalają im zbudować szacunek do samych siebie i do siebie nawzajem. 

Wolność nie jest możliwa bez poszanowania zasady równości, dla-
tego Dworkin uważa, że w teorii Rawlsa priorytetową rolę pełni prawo 
do równej troski i szacunku, nie zaś liberalne prawo do wolności18. 
Prawo do równej troski i poszanowania jest, jego zdaniem, najbardziej 
ogólnym prawem, które zakłada, że rozwiązania nie odnoszące się 
z równą troską i poszanowaniem do każdego nie mogą zostać zaakcep-
towane. Nie można uznać za prawo żadnych zasad, które ustanowione 
zostały przez ludzi stronniczych, okazujących więcej troski i szacunku 
członkom własnej grupy. Zasada równości jest gwarancją wzajemnego 
zaufania między obywatelami oraz ich zaufania do państwowych 
instytucji. Dworkin podkreśla, że prawo do równej troski i szacunku 
jako jedyne nie jest w teorii Rawlsa wytworem umowy społecznej, 
lecz jej wstępnym warunkiem. Przysługuje ono istotom ludzkim, jako 
osobom moralnym i tylko ci, którzy je posiadają mogą zawrzeć ze sobą 
nawzajem umowę. „Wolno nam zatem stwierdzić, że sprawiedliwość 
jako bezstronność opiera się na założeniu istnienia naturalnego prawa 
wszystkich ludzi do równej troski i poszanowania, prawa, które posiadają 
oni nie na zasadzie urodzenia, cech szczególnych, zasług czy dosko-
nałości, lecz po prostu jako ludzkie istoty mające zdolność czynienia 
planów i oddawania sprawiedliwości”19. Choć Rawls odżegnuje się od 
formułowania koncepcji dobra w ramach swojej filozofii politycznej, 
to jednak sam przyznaje, że jego koncepcja sprawiedliwości realizuje 
dobro związane ze statusem osób jako wolnych i równych obywateli, 
którzy mogą liczyć na szacunek innych i sami dla siebie ów szacunek 
odczuwać (wąska koncepcja dobra)20. 

18 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998, s. 328.
19 Tamże, s. 330.
20 Zob. A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota?, Warszawa 2000, s. 67.
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Dobra pierwotne
Zaufanie do państwa jest możliwe tylko o tyle, o ile jest ono sprawied-

liwe i każdego otacza równą troską i szacunkiem. Lojalność obywateli 
względem państwa nie napotyka wówczas przeszkód – wszyscy w tym 
samym stopniu mogą czuć się do niej zobowiązani. Możliwa jest też 
solidarność i zaufanie między obywatelami, gdyż nikt nie cieszy się 
szczególnymi względami, nikt nie jest też dyskryminowany, zatem nie 
ma powodów do traktowania nikogo w sposób podejrzliwy.

Zaufanie obywateli do państwa znajduje solidną podstawę w fak-
cie, że w ramach społeczeństwa, które jest sprawiedliwym systemem 
kooperacji oraz związkiem związków społecznych, jednostki mogą 
osiągnąć wszystkie podstawowe cele ludzkiego życia. W tym sensie 
liberalno-demokratyczne społeczeństwo jest i powinno być samowy-
starczalne i zamknięte. Wejście i wyjście ze społeczeństwa dokonuje się 
przez narodziny i śmierć. W tej perspektywie o osobach należy myśleć 
jako o „mających zdolność do bycia normalnymi i w pełni kooperu-
jącymi członkami społeczeństwa przez całe życie”21. Możemy chcieć 
lub nie chcieć należeć do społeczeństwa, do którego z faktu urodzenia 
należymy, jednak nasza do niego przynależność nie jest dobrowolna 
w sensie, w jakim dobrowolnie przystępujemy do zrzeszeń i grup 
wewnątrz tego społeczeństwa. Nawet jeżeli nie chcemy należeć do 
danego społeczeństwa, to i tak nie zmienia to faktu, że jesteśmy jego 
członkami. Właśnie z niedobrowolności naszej przynależności do niego, 
z faktu, że nie jesteśmy w stanie żyć poza nim, możemy wyprowadzić 
wnioski dotyczące tego, co społeczeństwo jako całość powinno zapewnić 
jednostce, aby ta mogła i chciała w nim żyć22. 

Takie rozumowanie pozwala zidentyfikować dobra zwane przez 
Rawlsa pierwotnymi. Są to te dobra, które domagają się ochrony przez 
liberalne i demokratyczne państwo bez względu na wszelkie możliwe 
różnice między jednostkami23. Na dobra te składa się wszystko to, co 
jest niezbędne jako społeczne warunki i uniwersalne środki, które 

21 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 405.
22 Nie da się więc koncepcji osoby scharakteryzować w oderwaniu od teorii spra-

wiedliwości. W pewnym sensie rację ma Galston, gdy mówi, że ideał osoby Rawlsa 
stanowi nie podstawę, lecz rezultat teorii sprawiedliwości. Zob. tenże, Cele liberalizmu, 
tłum. A. Pawelec, Kraków 1999, s. 137.

23 Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, 
Warszawa 1994, s. 591–608.
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umożliwiają osobom realizowanie ich różnorodnych koncepcji dobra 
oraz rozwijanie i wykorzystywanie ich władz moralnych. Dobra pier-
wotne możemy wyróżnić tylko w świetle pewnej ogólnej koncepcji 
osoby, natomiast koncepcję osoby możemy (już bardziej szczegółowo) 
wyartykułować, przywołując koncepcję dóbr pierwotnych. Mamy tu do 
czynienia z kolistością rozumowania, którego nie należy jednak spro-
wadzać do błędnego koła. Na dobra pierwotne składają się te wszystkie 
rzeczy, których chcemy jako osoby, niezależnie od tego, czego pragniemy 
poza tym. Dobra te są niezbędne, by osoby mogły rozwinąć swe władze 
moralne oraz odczuwać szacunek do samych siebie i do siebie nawzajem24. 

Dobra pierwotne obejmują podstawowe wolności (wolność myśli, su-
mienia, poruszania się, wybór zawodu, kształcenia się itd.), które tworzą 
instytucjonalne warunki tła konieczne do rozwinięcia i wykorzystania 
władz moralnych osoby oraz rozwijania różnych zdolności osoby. Poza 
tym do dóbr pierwotnych należy pewien minimalny (różny w różnych 
społeczeństwach) zasób środków materialnych, które są konieczne do 
osiągnięcia, bezpośrednio lub pośrednio, szerokiego zakresu innych 
celów. Dobra pierwotne obejmują jednak przede wszystkim tzw. spo-
łeczne podstawy szacunku dla siebie oraz żywego poczucia własnej 
wartości. Szacunek do siebie i poczucie własnej wartości są niezbędne 
do tego, by osoby były w stanie rozwinąć i wykorzystywać swoje władze 
moralne oraz realizować swe zamiary, cele i plany życiowe25. Dopiero 
mając poczucie własnej wartości, człowiek może myśleć o rozwoju 
swej indywidualności i osiąganiu innych dóbr. Rawls podkreśla, że 
szacunek dla samego siebie i mocne przekonanie o własnej wartości 
stanowią najistotniejsze dobro prymarne26. 

Waga społecznych dóbr pierwotnych jest tak duża, że ich równy 
podział stanowi uogólnioną wersję zasady sprawiedliwości: „Wszelkie 

24 Rawls zdaje się być kontynuatorem Milla. Mill swoje najsłynniejsze dzieło 
O wolności (tłum. A. Kurlandzka, Warszawa 2005) poświęcił opisowi i propagowaniu 
warunków niezbędnych do rozwoju osobowości, by w ten sposób połączyć liberalną 
pochwałę wolności z indywidualistyczną pochwałą ekspresji.

25 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 414. Zob. tenże, Teoria sprawiedliwości, 
dz. cyt., s. 247–254, 320nn. Pełniejszy opis dóbr pierwotnych znajduje się w artykule 
Rawlsa, Social Unity and Primary Goods, [w:] A. Sen, B. Williams (ed.), Utilitarianism and 
Beyond, Cambridge [Wielka Brytania] 1982, s. 159–186; zob. także [w:] Collected Papers, 
dz. cyt., s. 359–387.

26 Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 544.
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pierwotne dobra społeczne – wolność i szanse, dochód i bogactwo, a także 
to, co stanowi podstawy poczucia własnej wartości – mają być rozdzie-
lane równo, chyba że nierówna dystrybucja któregokolwiek z tych dóbr 
bądź wszystkich jest z korzyścią dla najmniej uprzywilejowanych”27. 
Taka koncepcja sprawiedliwości odpowiada moralnej wartości osoby 
i publicznie daje wyraz szacunkowi państwa do obywateli oraz oby-
wateli do siebie nawzajem, co pozwala im rozwinąć w sobie poczucie 
własnej wartości oraz zaufanie do innych, a także do państwa i jego 
instytucji. Zdaniem Rawlsa, publiczne afirmowanie przez różne insty-
tucje społeczne i polityczne celów i przedsięwzięć każdego człowieka 
jest najlepszym wsparciem dla ludzkiej godności28. Brak tego wsparcia 
sprawia natomiast, że znikają podstawy, by państwo mogło oczekiwać 
od obywateli lojalności i zaufania.

Rawls podkreśla, że dobra pierwotne umożliwiają realizację różnych 
koncepcji dobra, czyli realizację wszelkich możliwych dóbr wtórnych, ta-
kich jak np. szczęście, przyjemność, sława, bogactwo, zbawienie, przyjaźń, 
moralna doskonałość, mistrzostwo w jakiejś sztuce itp. Dobra pierwotne 
wyrażają ogólną strukturę planów życiowych racjonalnej osoby i są ze 
sobą ściśle związane, tak że usunięcie któregoś z nich uniemożliwiłoby 
realizację pozostałych. Dzięki nim osoby mogą urzeczywistniać swoje 
wyobrażenia dobrego i pełnego życia. Pierwotne dobra mają charakter 
nie tylko formalny29. Materialny charakter ma np. gwarancja autentycznej 
wartości wolności politycznych30. Zbiór chronionych prawem podstawo-
wych dóbr pierwotnych nie służy maksymalizowaniu niczego31, nawet 
maksymalnemu rozwijaniu władz moralnych człowieka32. Ma on być 
w pełni wystarczający, a nie najszerszy z możliwych33. „Najbardziej 
stabilną koncepcją sprawiedliwości jest ta, która jest jasna i wyraźna dla 
naszego rozumu, która jest zgodna z naszym dobrem i bezwarunkowo 
je właśnie ma na względzie i która wyrasta nie z zanegowania naszej 
osoby, lecz z jej potwierdzenia” – mówi Rawls34.

27 Tamże, s. 416.
28 Tamże, s. 248.
29 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 433n.
30 Tamże, s. 438.
31 Tamże, s. 443.
32 Tamże, s. 445.
33 Tamże, s. 442–446.
34 Tamże, s. 424. Zob. tenże, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 675n.
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Społeczeństwu liberalnemu i demokratycznemu przyświeca idea 
wzajemności, która jest ważnym elementem rozumności jako takiej. 
Rozumne osoby uważają, że w sprawiedliwym społeczeństwie po-
winna obowiązywać wzajemność, aby każdy mógł czerpać korzyści 
z faktu przynależności do tego społeczeństwa i przestrzegania jego 
zasad. Wzajemność ta dochodzi do głosu w życiu praktycznym (soli-
darność, wrażliwość), a także na poziomie teoretycznym przy wyborze 
i ocenie zasad życia społecznego. Wówczas rozumny obywatel wie, 
że czegokolwiek wymagałby od innych, musi wymagać też od siebie 
a czegokolwiek żądałby dla siebie musi też żądać dla innych jako 
równych i wolnych obywateli.

Szacunek dla siebie i zaufanie do innych nie może być zbudowane 
bez oparcia w prawach35, w których wyraźnie kładzie się nacisk na 

„równe podstawowe wolności i przyznaje się im pierwszeństwo, choć 
szacunek dla samego siebie jest dalej wzmacniany i wspierany przez 
autentyczną wartość wolności politycznych i zasadę różnicy”36. Szacunek 
do siebie wynika z naszej wiary w siebie jako w pełni kooperujących 
członków społeczeństwa, zdolnych do postępowania według jakiejś 
wartej starań koncepcji dobra przez całe życie. Szacunek do siebie jest 
warunkiem rozwijania i wykorzystywania władz moralnych (skutecz-
ne poczucie sprawiedliwości). Jego waga polega na tym, że daje on 
bezpieczne poczucie własnej wartości i mocne przekonanie, że nasza 
koncepcja dobra jest warta tego, by ją realizować37. Bez szacunku dla 
siebie nic nie wydaje się warte zabiegów, zamiera wola by do czego-
kolwiek dążyć, jednostka nie widzi przed sobą żadnych interesujących 
możliwości ani żadnych szans. 

Stabilność i wzajemne zaufanie między obywatelami umacniane 
są przez fakt, że liberalne społeczeństwo dopuszcza wiele możliwych 
stylów życia i światopoglądów (koncepcji dobra) i rządzi się zasadą 
rozumnej tolerancji. Dzięki temu żaden obywatel nie jest zmuszany 
do hipokryzji ani wyrzeczenia się swych przekonań, co z kolei spra-
wia, że zachowanie poczucia wewnętrznej jedności i integralności nie 
nastręcza większych problemów. 

35 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 425.
36 Tamże s. 425. Zob. tenże, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 307–312, 735–738.
37 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 426.
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Zaufaniu sprzyja też obowiązująca w państwach liberalnych 
i demokratycznych polityczna reguła uzasadniania (Rawls), zwana 
też liberalną zasadą legitymizacji (Macedo), która mówi, że wszelkie 
decyzje polityczne, które będą mieć wpływ na życie ogółu obywateli 
powinny być wcześniej uzasadnione wobec ogółu obywateli za pomocą 
racji (argumentów), które wszyscy byliby w stanie rozumnie przyjąć, 
jako sprzyjające ich indywidualnemu i wspólnemu dobru (uzasadnianie 
może dokonywać się podczas dialogu, debaty publicznej itp.). Dążenie 
do rozumnego uzasadnienia swych poglądów, decyzji i czynów jest też 
formą motywacji, którą kierują się pojedynczy obywatele – zawsze są 
oni w stanie uzasadnić swe polityczne działania lub wybory. Liberalna 
zasada legitymizacji znajduje potwierdzenie w sformułowanej przez 
Rawlsa zasadzie grzeczności, która mówi, że obywatele nie zwlekają 
z uzasadnieniem swych poglądów i czynią to ilekroć zostaną poproszeni, 
a także są skłonni wysłuchać uzasadnień i argumentów przedstawia-
nych przez innych, zwłaszcza gdy dotyczą one kwestii społecznych 
i politycznych. Grzeczność, którą obywatele okazują sobie nawzajem 
jest najlepszą podstawą ich wzajemnego zaufania.

Zakończenie
Psychologia polityczna Rawlsa pokazuje, że sprawiedliwe instytucje 

społeczne oddziałują na obywateli tak, że przyswajają oni sobie poczu-
cie sprawiedliwości widząc, że oni sami oraz inni odnoszą korzyści 
z istniejącego porządku społecznego38. W ten sposób w obywatelach 
rodzi się aktywne pragnienie kierowania się zasadami sprawiedliwości. 
Działanie sprawiedliwe jest czymś, czego zaczynają oni chcieć jako osoby 
wolne i równe, rozumne i racjonalne. Pragnienie to jest tożsame z ich 
pragnieniem wyrażenia swej natury, jako istoty rozumnej i racjonalnej, 
wolnej i równej innym39. Psychologia polityczna Rawlsa przekonuje, że 
jeżeli obywatele sądzą, iż instytucje i praktyki społeczne są sprawiedliwe, 
to wówczas są gotowi podporządkować się zasadom życia społecznego, 
jednakże tylko pod warunkiem, że mają rozsądną gwarancję, iż inni 
będą robić to samo. Jeżeli inne osoby z widoczną intencją starają się 
swymi działaniami potwierdzać i umacniać rozumność sprawiedliwych 

38 Zob. tenże, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 665.
39 Tamże, s. 772.
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urządzeń społecznych, obywatele zaczynają nabierać do nich zaufania, 
które przeradza się w zaufanie do społeczeństwa, w którym żyją40. 
Zaufanie staje się pełniejsze i mocniejsze, gdy kooperacja w ramach 
społeczeństwa rozwija się pomyślnie przez dłuższy czas; jej pomyśl-
ność zależy od trwałości sprawiedliwego społeczeństwa, trwałość zaś 
zależy od pomyślności kooperacji. Zaufanie umacnia się tym bardziej, 
im bardziej zdecydowanie uznaje się podstawowe prawa i wolności 
stojące na straży interesów poszczególnych podmiotów i im dłuższa 
jest tradycja podtrzymywania sprawiedliwych warunków kooperacji 
w danym społeczeństwie. Sukces liberalizmu może zostać zapewniony 
tylko wówczas, gdy każdy obywatel uzna sprawiedliwość liberalnego 
państwa za swoją własną sprawę, za coś, o co warto zabiegać nawet wów-
czas, gdy w danym momencie rachunek ekonomiczny wskazuje na coś 
przeciwnego. Możemy powiedzieć, że moralna psychologia polityczna 
Rawlsa stara się sprecyzować najrozsądniejszą koncepcję osoby, jaką zdają 
się dopuszczać ogólne fakty dotyczące ludzkiej natury i społeczeństwa. 

Podkreślmy na zakończenie raz jeszcze: szacunek do siebie oraz 
zaufanie do innych nie stanowią wypadkowej przygodnych okolicz-
ności życia jednostki (los) ani jej siły woli oraz zdecydowania (charak-
ter), lecz w dużej mierze zależą od podstawowej struktury społecznej 
i cech ważnych instytucji, w których znajdują one (lub nie) oparcie. 
Przede wszystkim zależą od tego, jak traktują nas inni, a inni traktują 
nas najczęściej w taki sposób, na jaki zezwalają (do jakiego zachęcają) 
podstawowe instytucje społeczne i prawa, na których się one wspierają. 

„Te cechy podstawowych instytucji i publicznie oczekiwane (i normal-
nie przestrzegane) sposoby zachowania są społecznymi podstawami 
szacunku dla samego siebie”41. Publiczne zasady sprawiedliwości 
są decydujące dla tego, co myślimy o sobie i jak traktujemy innych. 
Zasady te, gdy są sprawiedliwe, gwarantują, że każdy będzie miał 
równy udział w społecznych dobrach pierwotnych i nikt nie zostanie 
arbitralnie wykluczony ze społeczeństwa lub potraktowany jako jego 
gorsza część. To jest jednocześnie najlepszą gwarancją społecznego 
zaufania i stabilności dającej nadzieje na przyszłość.

40 Użyte tu pojęcie widocznej intencji pochodzi z Emila J. J. Rousseau i wykorzy-
stywane już było przez Rawlsa [w:] zob. J. Rawls, Teorii sprawiedliwości, dz. cyt., s. 832.

41 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 426.
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Warunkiem istnienia społeczeństwa liberalnego i demokratycznego 
jest to, że możemy polegać na sobie nawzajem i ufać, że wszyscy prze-
strzegać będziemy tych samych zasad i praw. W takim społeczeństwie, 
w którym obywatele mogą sobie nawzajem ufać i liczyć na swoje poczu-
cie sprawiedliwości, można założyć, że każda osoba chce postępować 
sprawiedliwie, zechce też być uznana przez inne osoby za kogoś, kto 
postępuje sprawiedliwie. W sprawiedliwym społeczeństwie obywatel 
chce być kimś, na kim można polegać jako na w pełni kooperującym 
członku społeczeństwa; chce być obdarzany zaufaniem przez innych, 
a zwłaszcza tych, których sam darzy zaufaniem. Moralna autonomia 
osoby, skuteczne poczucie sprawiedliwości, fakt, że obywatele mogą 
polegać na sobie nawzajem jako na w pełni kooperujących członkach 
społeczeństwa (zaufanie, spokój, pewność), przynoszą wszystkim ko-
rzyści, ale również same w sobie stanowią wielką wartość polityczną. 

„Ta publiczna wiedza i wspólne poczucie sprawiedliwości, które jest jej 
przedmiotem, to produkt czasu i kultury, który łatwiej zniszczyć niż 
wytworzyć”42 i dlatego należy go uczynić przedmiotem wspólnej troski.

Jeżeli okazałoby się, że nie możemy ufać sobie nawzajem, to działanie 
według zasad prawa byłoby czymś irracjonalnym. W takiej sytuacji 
nie byłoby możliwe ustanowienie sprawiedliwych zasad społecznej 
kooperacji a rozumność uległaby zawieszeniu. Pozostalibyśmy zdani 
wyłącznie na bezduszną siłę lub na nasz spryt i przebiegłość, co bardzo 
ograniczałoby zestaw naszych życiowych możliwości (walczylibyśmy 
wówczas tylko o przetrwanie). Lecz nawet wówczas rozumność by 
nas wiązała i zobowiązywała, gdyż niezmiennie otwierałaby nam ona 
widok na to, co powinno być.
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Witold M. Nowak

O podejrzliwości

Wzajemne zaufanie ludzi stanowi jedną z podstaw ich dobrego 
życia. Zaufanie oznacza bowiem nieobecność wielu emocji awersyj-
nych, które mącą ludzki spokój i zagrażają jednej z dwóch głównych 
potrzeb człowieka, którą jest – obok potrzeby wolności – potrzeba 
bezpieczeństwa. Zaufanie czyni ponadto przestrzeń publiczną oraz 
stosunki społeczne przejrzystymi i przewidywalnymi. W społeczeń-
stwie, w którym ludzie ufają sobie nawzajem przyszłość zyskuje status 

„otwarty”, staje się polem do długoterminowego planowego działania1. 
Zaufanie – podobnie jak wolność – ma swój wymiar „ od” i „do”. Jak 
pisze Jan Philipp Reemtsma: „Aby zyskać miano godnego zaufania, 
nie wystarczy wprowadzić swoich słów w czyn. O pewnych rzeczach 
nie powinno się mówić wcale, powinno się ich zaniechać. Liczy się 
nie tylko to, że wiemy, czego możemy oczekiwać od danej osoby, ale 
również to, że wiemy, czego nie powinniśmy się po niej spodziewać”2.

Zaufanie jest niezbędne w wielkiej liczbie ludzkich praktyk i sztuk, 
np. w transakcjach handlowych, w sytuacji ucznia względem nauczyciela. 
Istotne jest wzajemne zaufanie żołnierzy oddziału na wojnie. Znawcy 
wiedzą, jak ważne jest zaufanie w zawodzie aktorskim, zwłaszcza w te-
atrze; nie da się tu pracować w atmosferze wrogości i podejrzliwości. 
Niemal wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje, a ich działania 
mają charakter zespołowy bądź grupowy – potrzebne jest zaufanie.

1 Zob. R. Koselleck, „Przestrzeń doświadczenia” i „horyzont oczekiwań” – dwie kategorie 
historyczne, [w:] tenże, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Poznań 2001, s. 359–388.

2 J. P. Reemtsma, Zaufanie i przemoc. Esej o szczególnej konstelacji nowoczesności, tłum. 
M. Kałużna, I. Sellmer, K. Śliwińska, Poznań 2011, s. 1.
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Wielkim negatywnym eksperymentem na zaufaniu społecznym 
były systemy totalitarne. Stosowane w nich systemy celowej dezinfor-
macji oraz kontroli wszystkich sfer życia, włącznie ze sferą prywatną3, 
czyniły z ogromnej liczby ludzi donosicieli i zrywały więzi natural-
nego zaufania, nawet w rodzinach. Dziedzictwem komunizmu, który 
– z różnym natężeniem – panował w wielu krajach przez kilka dekad 
powojennych było zniszczenie społecznego zaufania. Zniszczono 
wtedy i tak silnie już nadwerężone przez wojnę emocjonalne podstawy 
społecznego współżycia4.

Wielokrotnie zwracano jednak uwagę na to, że również kapitalizm 
osłabia społeczne zaufanie. Oddziaływanie to jest widoczne już u jego 
początków, w renesansie, kiedy upowszechniła się filozofia sukcesu. 
Jak pisze William Sumner, była to filozofia sukcesu za wszelką cenę, 
filozofia której ważnym elementem była apologia chciwości. Chciwość 
jest dobra – powiadano – podobnie jak każdy inny środek, włącz-
nie z oszustwem, jeśli prowadzi do założonego celu i finansowego 
sukcesu5. W polityce renesansowej ten sam tor cynicznego myślenia 

– uznającego, że nic nie ma autotelicznej wartości, lecz wszystko ma 
wymierną pieniądzem cenę – reprezentuje Niccolò Macchavelli ze swą 
pochwałą skuteczności jako cechy naczelnej idealnego księcia. Z kolei 
ciemną stroną dojrzałego kapitalizmu jest uznanie, że wolny rynek jest 
sceną gry toczącej się między ofertodawcami i klientami. Jest to gra, 
w której uczciwość jest jedną z monet, ale nie jedyną6. Do innych należą 

3 Zob. G. Kligman, Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami 
Ceausescu, tłum. P. Art., Kraków 2010. O skali inwigilacji społeczeństwa rumuńskiego 
za rządów Ceausescu mówi fakt, że na 17 obywateli przypadał wtedy 1 agent Securi-
tate. Generalnie w krajach komunizowanych zaufanie społeczne zostało zniszczone 
w aspekcie horyzontalnym, na poziomie ludzi zbliżonych statusem społecznym. 
Zarazem próbowano, niekiedy skutecznie, rozbudzić w ludziach zaufanie o wektorze 
pionowym, „w górę”, zaufanie do władzy. Władza usiłowała wpoić ludziom wiarę, że 
dysponuje wiedzą o przyszłym biegu dziejów. Władza komunistyczna głosiła history-
cyzm w sensie wyeksplikowanym przez Karla Raimunda Poppera, czyli przekonanie, 
że dyspozycja i znajomość praw rządzących biegiem ludzkich dziejów może prowadzić 
do przewidywania przyszłości i kierowania społeczeństwem.

4 Na temat dominacji uczuć awersyjnych w społeczeństwie polskim po traumie wojny 
zob. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

5 W. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, tłum. M. Kempny 
i K. Romaniszyn, Warszawa 1995, s. 580.

6 Uzasadnienie uczciwości w ramach wolnego rynku też bywa niejednoznaczne. Wiele 
podręczników etyki biznesu promuje hasło „uczciwość się opłaca”. Cnota uczciwości 



57O podejrzliwości

rozmaitego rodzaju praktyki ofertowe, które nazwać można fortelami. 
Nie są one kłamstwem, czyli świadomym mówieniem nieprawdy, lecz 
sformułowane są tak, aby umożliwić przeoczenie szczegółów oferty 
przez któregoś z klientów (mniej inteligentnego, mniej doświadczone-
go, roztargnionego, starszego, ponadprzeciętnie ufnego) i tym samym 
zapewnić zysk ofertodawcy (bankowi, hipermarketowi, operatorowi 
sieci telefonicznej). W przepełnionej agonem wolnorynkowej grze 
następuje ponadto wykorzystanie cnoty przyjaźni i cnót jej pokrew-
nych, w tym zaufania, do celów komercyjnych. Ofertodawcy udają 
przyjaźń, aby pozyskać klientów. Budują z klientami więzi imitujące 
więzi przyjaźni mające na celu pozyskanie ich zaufania i uzależnienie 
klientów od siebie. Na tej drodze cnoty moralne stają się, jak zauważył 
Alasdair MacIntyre, występkami7. W tej agonicznej atmosferze rozkwita 
podejrzliwość: każdy w jakiejś sytuacji podejrzewa każdego innego, że 
ten chce go dla własnego zysku oszukać.

Zauważmy ponadto, że język ekonomii i argumentacja odwołująca 
się do ekonomicznej korzyści wdzierają się dziś wszędzie. Wielu z nas 
daje przyzwolenie na tę ekspansję lub przynajmniej jej ulega, ponieważ 
terminy ekonomiczne wydają się ściślejsze od innych, to im udziela się 
prestiż oraz energia pieniądza. Mówimy zatem: „kupuję to” (o dziele, 
o idei), mówimy, że zaufanie należy do „kapitału społecznego”, mó-
wimy o „inwestowaniu w przyjaźnie”, o „inwestowaniu w przyszłość 
dzieci”, „inwestowaniu w edukację”, o „inwestowaniu w związki”8. 
Niektórzy mówią nawet o „zasobach ludzkich” (human resources), 
traktując realne osoby ludzkie jako niezróżnicowaną masę. We współ-
czesnych dyskursach publicznych zauważalne jest także nadużywanie 
słowa „produkt” przez odnoszenie go do dzieł powstałych w wyniku 
twórczego wysiłku: książek, obrazów, utworów muzycznych. Język 
i argumenty ekonomiczne wysuwane są nawet na pierwszy plan w re-

zostaje tu zatem potraktowana instrumentalnie, jako środek do celu, którym jest zysk.
7 A. MacIntyre, Jak zalety moralne stają się występkami, tłum. T. Szawiel, „Znak” 284 

(1978) nr 2, s. 183–196. Przykładem imitowania przyjaźni i stwarzania atmosfery bliskości 
z klientem jest zwracanie się do niego po imieniu albo wysyłanie mu zestandaryzowa-
nych życzeń imieninowych od firmy. Nierzadko można się też spotkać, np. w bankach, 
z wyrazami udawanej troski ze strony personelu. 

8 Eva Illouz zbadała ekspansję „utowarowienia” uczuć w kapitalizmie oraz samoin-
strumentalizację ludzi. Zob. E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, tłum. Z. Simbierowicz, 
Warszawa 2010.
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klamach ubezpieczeń na życie i dożycie, włącznie z gwarantowanym 
pokryciem kosztów pogrzebu. Myśląc w powyższy sposób, to znaczy 
poruszając się na każdym kroku w paradygmatach ekonomicznych, 
tracimy z oczu autoteliczny charakter cnót i w naszych motywacjach 
nieustannie mamy „o jedną myśl za dużo”, tzn. myślimy o ewentualnej 
korzyści z godziwego postępowania.

Nie od rzeczy będzie też wspomnieć o rosnącej liczbie rozmaitych 
systemów monitoringu i kontroli w społeczeństwach rozwiniętych 
i ich metropolitalnym środowisku. Monitoring ulic niewątpliwie pod-
nosi poziom bezpieczeństwa i wykrywalności przestępstw, jednak już 
oferta telefonii komórkowych nakierowana na monitorowanie osób 
przez lokalizację punktów logowania się ich telefonów komórkowych 
zdaje się adresowana do ludzkiej podejrzliwości. Istotnym elementem 
obniżającym zaufanie ludzi do siebie jest także upowszechnianie 
się pozwów sądowych w przypadkach, gdy po prostu możliwe jest 
uzyskanie – z jakiegoś tytułu – odszkodowania (od jednostki lub 
instytucji: koncernu, szpitala etc.). Pozwy tego rodzaju są wyrazem 
zaniku myślenia o społeczeństwie w kategoriach wspólnego dobra na 
rzecz koncepcji społeczeństwa jako areny bellum omnium contra omnes. 

Podejrzliwość i język
Przeciwieństwem zaufania jest nieufność. Podejrzliwość można 

uznać za wyższy stopień nieufności. O ile nieufność jest bierna, to podej-
rzliwość – czynna, aktowa, intencjonalnie wymierzona w konkretnego 
innego. Podejrzliwość jest wolitywnym nastawieniem na znajdowanie 
w innych ludziach, ich charakterach i postępkach motywacji gorszych, 
niższych aniżeli te, które deklarują. 

W etyce podejrzliwość to wada, jedna z wad pomniejszych, choć 
powiązana z zazdrością, jedną z wad głównych, oraz z małodusznością 
– przeciwieństwem powiązanej z męstwem cnoty wielkoduszności. 
Teologia moralna traktuje podejrzliwość jako „chorobę moralną”, czyli 
grzech. Uznaje, że człowiek podejrzliwy szkodzi sam sobie, ale też 
innym, ponieważ wyrażając podejrzliwość pomniejsza te osoby – jak 
we fragmencie z Łukasza Górnickiego: „Nie mogąc okazać nic jawne-
go, wrzucił nieco podejrzenia chytrze”9. W psychologii podejrzliwość 

9 A. S. Krasiński, Słownik synonimów polskich, t. 1, Kraków 1885, s. 551.
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klasyfikuje się jako emocję awersyjną, obok takich emocji jak zazdrość 
czy zawiść. Emocje tego rodzaju bada się trudno, zarówno w badaniach 
psychologicznych, jak i socjologicznych, ponieważ ludzie niechętnie się 
do nich przyznają, najczęściej z powodu wstydu10. Już Plutarch zauwa-
żył, że zazdrość jest jedyną wadą – spośród wad głównych – którą nie 
można się chlubić, a podejrzliwość pozostaje z zazdrością w ścisłym, 
choć niejednoznacznym związku: „Na ogół bowiem – pisze Plutarch 
– zło moralne, tak jak linka wędki o wielu haczykach, miotane tam 
i sam namiętnościami związanymi z nim, wytwarza rozmaite plątaniny 
i zawiłości, a te znów, jak choroby, zaogniają się jedne od drugich”11.

Na związki podejrzliwości z zazdrością wskazuje już etymologia 
słowa. Łacińskie suspectio to „spojrzenie w górę” i „podziw”, ale też 

„nadzieja i wyglądanie czegoś” oraz „podejrzenie”12. Podejrzany to 
suspectus, ale suspector to „wielbiciel, czciciel”. Czasownik suspecto 
z kolei oznacza, po pierwsze, „patrzeć w górę, podpatrywać”, po drugie 
– „patrzeć podejrzliwie, podejrzewać”. Etymologia sugeruje zatem, że 
podejrzewać to spoglądać na coś lub kogoś lepszego od siebie (w ocenie 
własnej lub społecznej). Patrzeć być może z czcią, która jednak – wskutek 
małoduszności – zamiast budzić miłość doskwiera i jako taka domaga 
się przezwyciężenia przez odnalezienie wad w tym, co wielbione.

W języku polskim synonimem czasownika „podejrzewać” jest cza-
sownik „posądzać”. „Posądzenie lub posądzanie – czytamy w Słowniku 
synonimów polskich z 1885 roku – oznacza płoche i na niczem nie oparte 
pomyślenie czegoś złego o bliźnim; lub przypisywanie złych pobudek 
dobrym czynom jego”13. Z kolei podejrzenie jest to „obwinianie kogoś 
w myśli, oparte na samem prawdopodobieństwie, że coś złego popełnił 
lub że może popełnić. Różni się tem od posądzenia: że posądzenie jest 
podmiotowe, a podejrzenie przedmiotowe. Że z podejrzeniem łączy się 
nieufność i niedowierzanie, czego w posądzeniu nie ma. Nareszcie, że 
podejrzenie może być słuszne i niesłuszne; a posądzenie zawsze nie-
słuszne, inaczej by posądzeniem nie było”14. I wreszcie sama definicja 

10 Zob. L. Wurmser, H. Jarass (eds), Jelaousy and Envy. New views about two powerful 
feelings, New York–London 2008.

11 Plutarch, O zawiści i nienawiści, [w:] tenże, Moralia (wybór), tłum. Z. Abramowi-
czówna, Warszawa 1977, s. 152.

12 Zob. A. Yougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 666.
13 A. S. Krasiński, Słownik synonimów polskich, dz. cyt., s. 550.
14 Tamże, s. 551.
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podejrzliwości: „Podejrzliwość jest skłonność do podejrzenia i niby 
gatunek choroby moralnej, w której człowiek nikomu nie ufa, każde-
go ma w podejrzeniu, a za najmniejszym pozorem potępia bliźniego 
w swojem mniemaniu, przypisując mu to, co może nawet przez myśl 
jego nie przeszło”15.

W języku polskim podejrzewać i podejrzeć oznaczają zatem to, 
co słowo „podpatrzeć”. Ludzi, których chcemy podejrzeć i podejrze-
wamy są dla nas znaczący, żywo nas interesują. Mogą być obiektami 
zazdrości, w tym zazdrości egzystencjalnej (zazdrości o to kim ktoś 
jest), lub punktami odniesienia. Podejrzewanie autorytetów i wzorów 
osobowych należy do samej natury relacji względem nich – jest „na-
turalne”. Podejrzliwość może się niekiedy łączyć z zawiścią. Wszak 
przyglądamy się, podejrzewamy ludzi, którzy mają jakieś – budzące 
nasze zainteresowanie czy uznanie – dobra. Podejrzewać możemy 
zatem kogoś jedynie majętnego, ale też wzór osobowy. Te same postaci 
mogą stać się obiektami zawiści.

Etyka klasyczna o podejrzliwości
Teofrast w Charakterach zdefiniował podejrzliwość jako „przekonanie, 

że wszyscy są nieuczciwi”16. Tej prostodusznej definicji towarzyszy 
u ucznia Arystotelesa exemplum podejrzliwości: postać człowieka po-
dejrzewającego na każdym kroku innych ludzi o złe intencje. W etyce 
Arystotelesa – który ledwie o tej cesze wspomina – podejrzliwość jest 
jedną spośród wielu wad człowieka małostkowego i małodusznego. 
Sąsiaduje z takimi wadami charakteru jak: drobiazgowość, podłość, 
nieszlachetność, nieszczerość, wrogość wobec ludzi, zwątpienie17. 

W pierwszym momencie może się wydawać, że podejrzliwość 
– jako kojarząca się ze sprytem – jest cechą powiązaną z roztropnością. 
Tak jednak nie jest, ponieważ podejrzliwość jest wadą. Z roztropnością 
wiąże się przezorność, czyli umiejętność przewidywania niekorzystnych 
zdarzeń, nie zaś – jak w wypadku podejrzliwości – przypisywanie in-

15 Tamże.
16 Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze, t. 1 Charaktery, czyli Obyczaje 

naszych czasów, tłum. D. Gromska i J. Schnayder, Warszawa 1963, s. 291.
17 Arystoteles, O cnotach i wadach, tłum. L. Regner, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, 

Warszawa 1996, s. 504.
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nym złych i niskich intencji, związane z dostrzeżeniem takich intencji 
w sobie samym.

Zapytajmy z kolei o relację pomiędzy podejrzliwością i wielkodusz-
nością. Wielkoduszność wyklucza podejrzliwość, choć nie wyklucza 
przezorności. Podejrzliwość wiąże się z przeciwieństwem wielko-
duszności – małodusznością18. Jacek Woroniecki, przedstawiciel etyki 
tomistycznej, pisze: „Małoduszność zawiera w sobie zawsze skłonność 
do sądzenia o sobie gorzej niż się na to zasługuje i uważania się wbrew 
zdaniu innych za niezdolnego do rzeczy, do których się posiada dosta-
teczne skłonności”19. To bardzo arystotelesowskie ujęcie.

Dla Stagiryty właściwą postawą względem innych ludzi jest szcze-
rość. Cechuje ona człowieka wielkodusznego (megalopsyches), zwłaszcza 
człowieka słusznie dumnego, który pełni w etyce Stagiryty rolę wzoru 
osobowo-kulturowego. Podejrzliwość wyklucza przyjaźń. W Etyce 
eudemejskiej (1237 b) Arystoteles rozważając podstawy przyjaźni wy-
mienia wśród nich zaufanie: „Bez zaufania […] nie ma żadnej stałej 
przyjaźni, a zaufanie przychodzi z czasem”20. Brak zaufania do innych 
wiąże też Arystoteles ze złem moralnym. Człowiek zły nie pragnie się 
nawet przyjaźnić z innymi, brak mu tego podstawowego dla przyjaźni, 
życzliwego usposobienia, a poza tym dobra naturalne ceni on wyżej 
niż przyjaciół. Stagiryta pisze: „człowiek niegodziwy jest nieufny 
i złośliwie nastawiony względem wszystkich, gdyż własną miarę 
stosuje do innych”21.

W tym punkcie można dodać, że podejrzliwość wiąże się wielorako 
ze słabością. Oto człowiekowi o takiej społecznej pozycji jak Arystote-
lesowski megalopsyches łatwiej być szczerym aniżeli stojącym poniżej 
niego. Jego pozycja ateńskiego arystokraty jest właściwie nieutracalna. 

18 Człowiek małoduszny cierpi na słabość serca skutkującą unikaniem dokonywania 
wielkich rzeczy. Człowiek taki „nie uznaje swojej wartości, jaką ma w rzeczywistości. 
W tym zawarty jest pewien element niewiedzy, ponieważ taki człowiek nie zna swoich 
własnych możliwości. Ale niewiedza ta wypływa z lenistwa i towarzyszącej mu niechęci 
do podejmowania przedsięwzięć nacechowanych jakąkolwiek wielkością”. Zob. J. A. 
Oesterle, Etyka, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1965, s. 162.

19 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, cz. 1, par 66.1, Lublin 1986, s. 459.
20 Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. D. Gromska, 1237b, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, 

t. 5, s. 462. Arystoteles dodaje przy tym, że „nie ma […] przyjaciela bez próby” (1238 a), 
jako że „zaufanie przychodzi z czasem”, co oznacza, że „powinno się je poddać próbie”, 
a kiedy ktoś próby przejdzie pomyślnie, wtedy niełatwo go już oczernić (1237 b).

21 Tamże, s. 462.
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Podejrzliwość ukazuje swe mroczne oblicze, gdy zdamy sobie sprawę, 
że łączy się często z zawiścią. Zawiść to spotęgowana postać zazdrości. 
Zazdrość jest jeszcze ludzka, mówi Arthur Schopenhauer, natomiast 
w zawiści „słychać rechot piekła”. Jest to bowiem uczucie na wskroś 
negatywne, wiodące do radości z cudzej szkody, Schadenfreude, która 
pozbawiona jest nawet egoizmu. Zawiść życzy drugiemu, aby stracił 
on to, co ma – nie pragnąc przy tym żadnego dobra dla siebie. Jest więc 
bezinteresownym pragnieniem zła drugiego człowieka, złośliwością 
(Bösheit)22. Samuel Johnson uważał zawiść za najbliższą złu w czystej 
postaci23. Związek podejrzliwości z zawiścią jest taki, że człowiek po-
dejrzliwy domniemuje istnienie wad w drugim człowieku, wad tych 
aktywnie poszukuje, a nawet mu ich życzy. 

Typicznym przykładem podejrzliwości stopionej z zawiścią jest 
kamerdynerskie widzenie historii, o którym pisał Hegel. W spojrzeniu 
kamerdynera każdy wielki człowiek zostaje pomniejszony, sprowadzony 
do swych słabości oraz do cech nieistotnych, przypadkowych – do tego, 
co Immanuel Kant nazwał odpadkami od wielkiego charakteru. Typ 
kamerdynera widzi – i może widzieć – jedynie te cechy wielkiej postaci, 
które sam posiada lub które – przy swej naturze – posiadać mógłby. Tym 
samym, gdy mówi on o kimś wielkim, jego mowa tę wielkość niweluje, 
ściągając do własnego poziomu. Cechuje go ponadto resentymentalna 
mściwość względem wszelkiej wielkości i zawiść „którą drażni wszystko, 
co wielkie i wybitne, która stara się je pomniejszyć i wykryć na nim 
plamy”24. Świadomość kamerdynerska, z jej psychologicznym punktem 
widzenia na wielkie postaci, jest świadomością nikczemną.

Mistrzowie podejrzeń
Niektórzy filozofowie uznawali podejrzliwość i nieufność za jedne 

z dominujących uczuć ludzkich. U Thomasa Hobbesa są one – obok 
wrogości – głównymi uczuciami ludzkimi i to przed nimi zabezpieczyć 

22 Zob. A. Schopenhauer, Rozprawa konkursowa o podstawie moralności, tłum. Z. Bassa-
kówna, G. Wolff, Warszawa 1900, s. 114.

23 Według Johnsona zawiść jest tak istotowo zła, gdyż dąży do „pomniejszania 
innych, choć nam to nic nie przynosi” – cyt. za: R. Nisbet, Przesądy. Słownik filozoficzny, 
tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1998, s. 353.

24 Zob. G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski, A. Landman, 
wstęp T. Kroński, t. 1, Warszawa 1958, s. 47n. 
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ma nas umowa społeczna. Podobnie Jean-Jacques Rousseau przypisywał 
ufność ludziom w stanie naturalnym, podczas gdy ludzi cywilizowa-
nych cechuje wyrachowanie, nieszczerość i wzajemna podejrzliwość. 

Skupienie na wadach ludzkich i natężona podejrzliwość wzglę-
dem cnót uderza u moralistów francuskich XVII wieku. Wydaje się, 
że powodem pejorystycznej wizji człowieka jest w tym wypadku 
środowisko dworskie, które owi autorzy obserwowali i którego byli 
uczestnikami. Dwór królewski oraz dwory książęce tamtego czasu były 
strukturami, w których dążono do zdobycia społecznej pozycji, a wraz 
z nią innych dóbr (sławy, majątku, dostępu do przyjemności). Droga 
do upragnionego statusu wiodła przez subtelne intrygi, wymagające 
nierzadko perfidii. Wspięcie się po drabinie społecznej za pomocą nie-
etycznych środków skutkowało trwałym zepsuciem charakteru jako 
skutkiem nieprzechodnim. Takie właśnie postaci analizował François 
de La Rochefoucauld, starając się wykazać, że każde działanie wynika 
z miłości własnej człowieka25. 

Ogromną rolę pełni podejrzenie w filozofii współczesnej. Staje się tu 
metodą poznawczą na służbie sztuki rozumienia ludzi i ich wytworów 
– hermeneutyki. Hermeneuta Paul Ricoeur wprowadził pojęcie „mistrzów 
podejrzenia” na określenie trzech wielkich demaskatorów: Friedricha 
Nietzschego, Karola Marksa i Zygmunta Freuda26. Wspólną ideą trzech 
wymienionych filozofów jest antykartezjańska idea, że świadomość jest 
przesądem, a podmiot ludzki nie jest dla siebie przejrzysty. Przeciw-
nie, podmiot jest zaciemniony, chaotyczny i dynamiczny. Jego myśli 
i procesy poznawcze motywowane są wieloma czynnikami, z których 
oddziaływania nie zdaje on sobie sprawy. Filozofia ma owe czynniki 
dopiero „podejrzeć” i ujawnić, czyniąc je przedmiotem krytycznego, 
racjonalnego namysłu.

U Nietzschego kluczem hermeneutycznym jest pojęcie ressenti-
ment, mściwości względem życia. Logiką życia jest zwiększanie mocy, 
samopotęgowanie. Kogo na to witalnie nie stać, ten ulega fałszywej 
świadomości i mści się mentalnie na obiekcie swoich pragnień. We-
dług Nietzschego resentymentem obciążona jest moralność i kultura 

25 Za poprzednika takich analiz należy uznać Williama Szekspira, który w części 
swych dramatów i komedii sportretował typy ludzkie z angielskich środowisk dworskich. 

26 Zob. P. Ricoeur, Świadomość i nieświadomość, [w:] tenże, Egzystencja i hermeneutyka. 
Rozprawy o metodzie, tłum. S. Cichowicza, Warszawa 1985, s. 204.
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chrześcijańska, która ustawicznie „oczernia życie” i lokuje spełnienie 
istot ludzkich w zaświatach. Nietzsche chciał oczyścić kulturę z relik-
tów moralności judeo-chrześcijańskiej i otworzyć ludzi na możliwość 
kreowania wartości w świecie odteologizowanym, świecie „bez kulis”.

U Marksa „podejrzenie” również dotyczy fałszywej świadomości, 
jednak jej źródeł Marks upatruje w stosunku do środków produkcji. 
Marks – przyznając filozofii i wszelkim formom świadomości rolę 
wtórną i zależną od stosunków społecznych – potraktował świadomość 
i kulturę będącą jej wytworem jako funkcję tego, co ontologicznie pierw-
sze, „bazowe” i fundujące, czyli interesów klasowych. To, co klasyczna 
filozofia nazywała poznaniem, nagle okazało się silnie uwikłane w po-
zapoznawcze interesy, motywowane wolą panowania. Do programu 
Marksa nawiązała filozofia emancypacyjna Szkoły Frankfurckiej (Max 
Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse), której przedstawiciele 
postawili sobie za cel krytykę ideologii i wyzwolenie społeczeństwa 
z fałszywej świadomości.

Najdalej w podejrzliwości względem człowieka i kultury ludzkiej 
poszedł Zygmunt Freud w swej psychoanalitycznej teorii kultury. 
Freud wysunął antykartezjańską hipotezę, że cogito nie jest i nie może 
być przejrzyste dla siebie. Nie jest ono bowiem całością ludzkiego apa-
ratu psychicznego, lecz jedynie jego wierzchnią i stosunkowo cienką 
warstwą. Na to, co świadome i przejrzyste wpływa ogromny materiał 
nieuświadamiany, mieszczący treści represjonowane, tłumione. Roz-
poznawanie owych treści nie jest aktem jednorazowym czy nawet 
w ogóle możliwym do realizacji w krótkim przeciągu czasu. To raczej 
zadanie na całe życie, jako że treści owe – aby można było żyć dalej po 
wydobyciu ich na jaw – wymagają przepracowania (Durcharbeitung). 
Z tym zadaniem jednostka nie poradzi sobie sama, wymaga ono po-
mocy ze strony terapeutów27.

27 A. MacIntyre pokazał, jak dalece Freud oddziałał w tym względzie na naszą 
kulturę: postać terapeuty stała się w niej – obok postaci menedżera i bogatego estety 

– wiodącym wzorem osobowym. Zob. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii 
moralności, tłum. A. Chmielewski, J. Hołówka, Warszawa 1996, s. 72–75. Warto dodać, 
że Freud był oświeceniowcem. O ile C. G. Junga interesowała treść przeżyć nieuświa-
damianych, a dalej mitów i archetypów, dla samego ich bogactwa i różnorodności 

– co jest postawą romantyczną – o tyle Freud dążył do ich „wyjaśniania”, znajdowania 
przyczyn, aby zamienić mętną świadomość fałszywą na klarowną świadomość nauki.
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Zakończenie
Wymienione wyżej filozofie podejrzenia (neonietzscheanizm, 

marksizm i neomarksizm, psychoanaliza) legły u podstaw projektu 
dekonstrukcji, który stanowił znaczną część programu filozofii końca 
XX wieku. Celem projektu dekonstrukcji była emancypacja: wyzwole-
nie filozofii i społecznego imaginarium z myślenia mitycznego na rzecz 
myśli krytycznej, prześwietlającej własne założenia. Szło o dotarcie do 
niejawnych motywacji i źródeł konstrukcji filozoficznych, które fundują 
lub przenikają nasze życie społeczne.

Podejrzenie nie jest strategią jedynie filozofii. Nieco odmienne, 
mniej zdyscyplinowane, choć dające niekiedy głębokie wglądy, jest 
zastosowanie strategii podejrzenia w sztuce. Sztuki piękne realizują 
wiele zadań: zaspokajają potrzeby estetyczne, bawią, pozostają na służbie 
moralistów. Jednym z celów sztuki jest także demaskacja. Artyści dążą 
do autentyczności i atakują przejawy zakłamania oraz konformizmu 
– wielu z nich jest programowo nieufnych względem społeczeństwa. 
Jako przykład niech posłużą akcjoniści wiedeńscy bądź buntownicy 
kultury rocka.

Istnieje także pewien luźno powiązany krąg pisarzy i myślicieli, 
którzy skupiają się na ludzkim złu28. Ich motywy są rozmaite: ciekawość 
poznawcza, fascynacja złem, resentyment. Jeśli przyjmiemy – za Sche-
lerem – że nasze poznanie wiedzione jest przez miłość, wtedy czyjeś 
intensywne skupienie na źródłach i przejawach moralnego zła musi 
budzić niepokój. Skupienie takie skłania bowiem do pytania o to, co 
godnego uwagi, co wartościowego dostrzegła dana osoba w moralnym 
monstrum. Jest jednak prawdą, że obcowanie ze złem, ujawnianie przy-
padków, gdy właśnie ono ukrywa się za deklarowanym dobrem, jest 
ważną rolą literatury, a podejmowanie się takich zadań przez pisarza 
ma rysy tragizmu29.

Warto na koniec dostrzec, że cała kultura nowożytna – stająca się 
z wolną, wskutek ekspansji nauk i myślenia kwantytatywnego, cywi-
lizacją – może być zasadnie opisana za pomocą wprowadzonej przez 
Maxa Webera metafory odczarowania (Entzauberung). Odczarowanie 
można potraktować jako efekt podejrzenia, że tradycyjne systemy on-

28 Należą tu: W. Szekspir, F. de La Rochefoucauld, F. Dostojewski, F. Celine, M. Ho-
ulebecq. 

29 Zob. W. Muschg, Tragiczne dzieje literatury, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 481n.
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toteologiczne są pozbawione mocnych podstaw i że zatem słuszniej 
będzie fundować wizję świata na rezultatach nauk przyrodniczych. 
Skutkiem naukowego odczarowania jest zastąpienie obrazu świata 
dynamicznym procesem naukowego badania. Ponieważ ontologii 
nigdy uniknąć się nie da, jej funkcje przejmuje najczęściej – deklaro-
wany wprost lub przyjmowany implicite – naturalizm. Przyjmuje on, że 
świat jest światem bez kulis, światem, w którym doczesność stanowi 
ultimum, a celem życia ludzkiego staje się spełnienie (human flourishing) 

w dziedzinie doczesnej30. 
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Mariusz Makowski

Zaufanie do siebie samego w ujęciu 
Nathaniela Brandena oraz w perspektywie 
faz rozwojowych w koncepcji Erika Eriksona

Obraz siebie samego jest naszym przeznaczeniem1

Celem niniejszego artykułu jest próba intelektualnego pogodzenia 
dwóch różnych koncepcji kształtowania się najbardziej pierwotnej formy 
zaufania. Centralnym pojęciem, wokół którego obracają się zebrane tu 
rozważania, jest zaufanie do samego siebie (self-confidence). Główną 
tezą, którą stawia psychologia w kontekście zaufania sensu largo jest 
założenie, iż podstawą, elementarnym składnikiem budowania zaufania 
do innych osób, wspólnot, zbiorowości, instytucji etc. jest posiadanie 
zaufania do samego siebie. Istnieje szereg znaczących dowodów, iż 
kluczowe zawiązki zaufania do samego siebie tworzą się we wczes-
nym dzieciństwie2. Z tego punktu widzenia poziom zaufania u danej 
osoby zostaje zdeterminowany na długo przed tym, kiedy człowiek 
w świadomy sposób zaczyna budować swoją osobowość. Odmienna 

1 N. Branden, The Power of Self-Esteem: An Inspiring Look at Our Most Important Psy-
chological Resource, Florida 1992, s. 19.

2 Można tu wymienić autorów tak reprezentujących klasyczną psychologię rozwoju 
(Erikson), jak klinicystów (Bowlby, Klein, Kohut). Syntetycznie paradygmat ten wyraził 
W. Eichelberger, „Losy świata, tak naprawdę decydują się w dziecinnym pokoju” (W. 
Eichelberger, Elementarz Wojciecha Eichelbergera. Dla kobiety i mężczyzny, teksty wybrała 
i ułożyła L. Kowalik, Kraków 2003, s. 90).



70 Mariusz Makowski

koncepcja – której orędownikiem jest kanadyjski psychoterapeuta 
i pisarz Nathaniel Branden – zasadza się na założeniu, iż zaufanie do 
samego siebie, z jego konsekwencjami w postaci eksternalizacji zaufania 
do innych i świata, jest skutkiem samodzielnych wysiłków człowieka, 
który intencjonalnie przyjmuje określoną postawę. Czy podejścia te, 
spolaryzowane pozornie w postaci „determinizmu wczesnych do-
świadczeń” przeciw „posybilizmowi autoterapii” dają się pogodzić? 
Próba odpowiedzi tworzy treść niniejszego opracowania.

Charakterystyczną cechą ludzkiej percepcji społecznej jest bazowanie 
na konstruktach poznawczych (osobistych)3. Utworzone na przestrzeni 
naszego życia i różnorakich przeżyć konglomeraty doświadczeń po-
rządkowane są w jednostki zwane schematami poznawczymi (kon-
struktami). Służą one porządkowaniu wiedzy o świecie i nas samych, 
nadawaniu sensu zdarzeniom, budowaniu poczucia bezpieczeństwa 
w otaczającym świecie jak też ekonomizacji myślenia i automatyzacji 
działania. Istnieją tysiące konstruktów osobistych, dla przykładu można 
tu wymienić konstrukty w rodzaju: „matka”, „obywatel”, „prawdziwy 
mężczyzna”, „dobry człowiek”, „naukowiec”, „imigrant” czy „bezdomny”. 
Każdy z nich można by poddać dekompozycji w celu przyglądnięcia 
się z jakich przekonań – składowych jest zbudowany. Przekonania te 
u danej osoby, po części zostały zebrane z przekazów od innych osób, 
częściowo skonstruowano je w oparciu o osobiste doświadczenie. Jeśli 
chodzi o to ostatnie, można te własne przeżycia i wiedzę podzielić na 
obszar świadomy oraz pozostający – w codziennych realiach funkcjo-
nowania – poza świadomością jednostki4. Zaufanie można ujrzeć jako 
konstrukt odnoszący się do relacji między osobami. Został on u danej 

3 Pojęcie konstruktów osobistych (poznawczych) jest klasyczną koncepcją w łonie 
psychologii społecznej. Jej autorem jest George Kelly. Koncepcja ta łączy czynniki 
osobowościowe z poznawczymi; człowiek postrzega rzeczywistość społeczną poprzez 

„filtr” swoich konstruktów osobistych – interpretacji zjawisk i zdarzeń.
4 Codzienne funkcjonowanie rozumiane jest tu jako względnie automatyczne 

i nawykowe posługiwanie się własnymi konstruktami poznawczymi („Jaki jest koń 
– każdy widzi”). Mowa tu o egzystencji nieprzesadnie introspekcyjnej i samoświado-
mej. Analiza własnych schematów, konstruktów poznawczych jest podstawą rozwoju 
osobistego. W wielu rodzajach psychoterapii interwencje w obszarze tego, jak pacjent 
opisuje i klasyfikuje obiekty rzeczywistości jest punktem wyjścia pracy, jak też terapeu-
tycznym celem. W terapii poznawczo-behawioralnej analiza przekonań kluczowych 
i przekonań pośredniczących pacjenta jest podstawowym „silnikiem” pracy i narzę-
dziem wprowadzania zmian.
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osoby zbudowany – i wciąż jest korygowany – na przestrzeni wielu lat 
doświadczeń międzyludzkich. Ten obszar odpowiadałby świadome-
mu okresowi konstruowania zaufania. Nie można jednak zapominać 
o okresie życia człowieka, w którym konstrukt zaufania tworzony jest 
w sposób nieświadomy. Nieświadomy w dwóch sensach: po pierwsze 
w takim, że noworodek, niemowlę, później małe dziecko nie posiada 
ukształtowanego systemu poznawczo-emocjonalnego i funkcjonuje 
w dużej mierze w oparciu o mechanizmy instynktowno-automatyczne. 
Trudno byłoby powiedzieć, że dziecko w wieku stawiania pierwszych 
samodzielnych kroków – w stylu typowym dla dorosłych – analizuje 
prawdopodobieństwo uzyskania określonego celu bądź ryzyko porażki. 
Dzieci, według instynktownego programu zwanego potencjalizacją 
przyjemności i minimalizacją przykrości podświadomie próbują łączyć 
własne behawioralne komunikaty z odpowiedziami otoczenia (lub ich 
brakiem). Eksplorują otoczenie i eksperymentują po to, aby zwiększyć 
szanse na to, że otoczenie (opiekunowie) zaspokoją ich żywotne po-
trzeby fizyczne i psychiczne. Efektem tego jest powstawanie takich 
konstruktów osobistych, jak: „Świat”, „Mama”, „Dom”. Po drugie 
– u dorosłej osoby – konstrukt „Zaufanie” posiada nieświadome korzenie 
w związku z faktem niepamięci pierwszych lat życia. Skutkiem tego 
jest – dosyć typowy w ludzkim funkcjonowaniu psychicznym – stan, 
kiedy człowiek potrafi dosyć precyzyjnie określić własną świadomą 
postawę, opisać dane przekonanie, a pozostaje nieświadomym rze-
czywistych powodów, które ją zasiliły5. Przykładowo, jak podaje Ruut 
Veenhoven, ludzie potrafią stosunkowo trafnie ocenić własny poziom 
szczęścia. Tymczasem znacznie dalej odchodzą od prawdy, kiedy 
mają dokonać atrybucji tego stanu, to znaczy powiedzieć dlaczego są 
szczęśliwi6. W tej materii popełniamy szereg błędów poznawczych. 
Można powiedzieć, że ludzie częstokroć doświadczają stanu szczęścia 
z powodów, których sobie nie uświadamiają. Albo też marginalizują 
znaczenie czynników pierwszoplanowych. Trudno znaleźć argument, 
dla którego nie miałoby być podobnie z konstruktem zbliżonym do 
szczęścia, jakim jest zaufanie. 

5 Zob. R. Nisbett, T. Wilson, Telling More than we can Know: Verbal reports on mental 
processes, „Psychological Review” 84 (1977) nr 3, s. 231–259.

6 B. Janiszewski, Patent na szczęście, www.newsweek.pl/patent-na-szczescie,69504,1,1.
html (16.10.2013).
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Reasumując, powiedziano tu, iż człowiek nie jest najlepszym 
ekspertem od zaufania do samego siebie, jeśli chodzi o wskazanie 
rzeczywistych źródeł jego pochodzenia. Dzieje się tak po części dla-
tego, że nie pamiętamy kluczowego dla tworzenia się zaufania okresu 
rozwojowego, po części stąd, że w dorosłym, świadomym życiu, raz po 
raz popełniamy błędy atrybucyjne. Wolimy posługiwać się schematami 
poznawczymi, niż konsekwentnie zaglądać w siebie w poszukiwaniu 
wewnętrznych uwarunkowań percepcji i posiadanych przekonań.

Zaufanie wynika z relacji. Czegoś do czegoś. Może to być relacja 
między osobami, między osobą, a obiektem, a nawet osobą, a ideą. 
Warto zauważyć, że w przypadku relacji człowieka do przedmiotu 
bądź abstrakcyjnej idei zawsze ten stosunek będzie konsekwencją 
odwołania do ludzkiego bytu. Powiemy, że określony poziom zaufania 
do obiektu będzie skutkiem ludzkiej projekcji. Projekcja w znaczeniu 
psychologicznym funkcjonuje w kilku znaczeniach. W aktywności 
twórczej mówimy o procesie projektowania się twórcy w dzieło, czyli 
transferze – częstokroć tylko częściowo świadomym – własnych postaw, 
uczuć, estetyk w obiekt tworzenia. Z kolei projekcja jako mechanizm 
obronny jest nieświadomym procesem rzutowania na innych własnych 
nieakceptowanych impulsów i cech. W kontekście zaufania, osoba 
o niskim jego poziomie i autorestrykcyjna wobec siebie z tego powodu, 
będzie mieć tendencję, aby projekcyjnie przypisywać innym ludziom 
nieufność. Mechanizm ten służy regulacji napięcia psychicznego 
i stabilizacji samooceny. Równocześnie, tego rodzaju projekcja dosyć 
znacząco przekłamuje relacyjną rzeczywistość danej osoby. W kolejnym 
znaczeniu można też mówić o projekcyjnej naturze człowieka w sensie 
antropomorfizacji, postrzeganiu rzeczywistości na kształt, i według 
kryteriów ludzkich. Warto zauważyć, iż tendencja tego typu wzmaga 
się u ludzi w sytuacjach niejasnych, niedookreślonych, oraz takich 
kiedy wzrasta poziom lęku (i osamotnienia). Tak więc – przykładowo 
– gdyby człowiek, znalazłszy się w obcym kraju, w pokoju nieznanego 
sobie hotelu w trakcie trwających wstrząsów umiarkowanego trzęsie-
nia ziemi, miał określić poziom zaufania dla konstrukcji budowlanej 
stropu swego pokoju, sąd ten będzie wypadkową szeregu „ludzkich” 
odwołań. Może ktoś taki odnieść się do grubości cegieł czy wytrzyma-
łości prętów zbrojeniowych, nie może jednak uniknąć odniesienia do 
ludzi, którzy wyprodukowali te pręty, położyli cegły, zaprojektowali 
hotel, a następnie wydali zgodę na jego użytkowanie (również w eks-
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tremalnych warunkach pogodowych). Podobnie człowiek samotnie 
przebywający w górach, na szczycie wzniesienia podczas szalejącej 
burzy z błyskawicami miewa tendencją, aby ufać (Komuś?), że kolejny 
piorun nie będzie wycelowany dokładnie w niego.

Tak jak zaufanie do kogoś jest relacją między jedną osobą a drugą, 
tak zaufanie do samego siebie jest relacją między pewnymi instancjami 
w umyśle człowieka. O jakich instancjach tu mowa? Najprościej można 
je określić jako głos teraźniejszego oraz głos uwewnętrznionych prze-
szłych doświadczeń. Efektem ich dialogowania jest aktualny poziom 
ufania sobie. Szereg badaczy stworzyło swoje autorskie koncepcje 
budowania się pierwszych więzi dziecka z otoczeniem7. Wszystkie 
one podnoszą znaczenie pierwotnej więzi matka–dziecko, która ma 
charakter tak biologiczno-instynktowny-emocjonalny, jak i społeczny. 
Od charakteru, jakości tej więzi zależy u dziecka rozwój zaufania do 
innych i samego siebie. 

W świetle koncepcji rozwojowych zaufanie do samego siebie rysuje 
się jako pojęcie niejednoznaczne. Kim byłby ten „ktoś” w nas? Autorzy 
z kręgu psychoanalitycznego, jak też Teorii Relacji z Obiektem powiedzą: 
tym kimś jest uwewnętrzniony, zinternalizowany obiekt pierwszych 
doświadczeń więzi. Jednocześnie nie jest to jedyny byt odniesienia 
w tym wewnętrznym zaufaniu. W tej bowiem sferze lokują się jed-
nocześnie: doświadczenie siebie z lat najwcześniejszych w interakcji 
z opiekunem – dawcą więzi, jak doświadczenia związane z własnymi 
ciałem i jego uczuciami. W pewnym sensie zaufanie do siebie samego 
będzie ustosunkowaniem do wczesnych – matrycowych dla później-
szych doświadczeń rozwoju – doświadczeń pierwszych więzi.

Spośród psychologów rozwoju, szczególny wkład w wyjaśnienie 
znaczenia wzmiankowanego okresu dla rozwoju zaufania, wniósł psy-
choanalityk, neofreudysta Erik Erikson. Jego Psychospołeczną Teorię 
Rozwoju cechuje prostota, strukturalna elegancja, jak też możność jej 
aplikacji nie tylko w psychologii, ale też pedagogice i leczeniu.

Erikson podzielił życie ludzkie na 8 etapów – faz (stadiów) roz-
wojowych. Postawił założenie, iż jest to schemat uniwersalny dla 
wszystkich ludzi. Przejście z jednego okresu rozwoju do kolejnego 
związane jest z wyzwaniem zmiany, która prowadzi do koniecznego 

7 Zob. M. Klein, Pisma Melanie Klein. Tom 1. Miłość, Poczucie winy i Reparacja oraz 
inne prace z lat 1921–1945, Gdańsk 2007; zob. też J. Bowlby, Przywiązanie, Warszawa 2007.
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kryzysu. Osoba, która wchodzi w dany kryzys może jego wyzwania 
pokonać w sposób funkcjonalny (dobry, zdrowy, prorozwojowy) albo 
dysfunkcjonalny (zły, patologiczny, destruktywny). Ominięcie przez 
człowieka danego wyzwania rozwojowego (lub złe rozwiązanie) niesie 
spiętrzenie trudności przy kolejnym kryzysie, kiedy „nieprzerobione 
lekcje” trzeba niejako odrobić. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji 
następuje kumulacja problemów z wcześniejszych faz rozwoju, a mie-
rzenie się z aktualnymi wyzwaniami dokonuje się w stanie osłabienia 
psychiki (niewystarczające zasoby, bagaż złych, nieprzepracowanych 
doświadczeń). Kolejne poszczególne okresy rozwoju wg Eriksona to: 
okres niemowlęcy (podstawowe zadanie rozwojowe: ufność vs. nieuf-
ność), okres poniemowlęcy (zadanie: autonomia vs. wstyd i zwątpienie), 
okres przedszkolny (inicjatywa vs. poczucie winy), okres szkolny 
(sprawczość vs. poczucie niższości), adolescencja (tożsamość vs. po-
mieszanie ról), wczesna dorosłość (intymność vs. izolacja), średnia 
dorosłość (generatywność vs. stagnacja), późna dorosłość (integralność 
vs. rozpacz). Uważna analiza koncepcji faz rozwoju pozwala wytypo-
wać trzy pierwsze okresy wzrastania jako okresy o kluczowej roli dla 
kształtowania się zaufania u jednostki. Erikson uznaje je za pierwotne 
składniki zdrowia psychicznego8.

Stan poczucia podstawowej ufności jest według Eriksona elemen-
tarnym komponentem zdrowej osobowości, jest postawą wobec samego 
siebie i wobec świata, wywodzącą się z przeżyć, które miały miejsce 
w pierwszym roku życia dziecka. Definiuje on go następująco: „Przez 
ufność rozumiem to, co jest zwykle implikowane przez uzasadnione 
zaufanie w odniesieniu do innych i przez proste poczucie pewności 
do samego siebie. Słowo «podstawowy» oznacza tutaj, że ani ten 
komponent, ani żaden następny, nie są zarówno w dzieciństwie, jak 
i w wieku dojrzałym szczególnie świadome. W rzeczywistości wszystkie 
te kryteria, jeżeli są rozwinięte w dzieciństwie i zintegrowane w doro-
słości, łączą się trwale w kompletnej osobowości. Jednak ich kryzysy 
w dzieciństwie i ich upośledzenie w wieku dojrzałym są w oczywisty 
sposób zdeterminowane”9.

 Pierwsze wyzwanie rozwoju związane jest z narodzinami. Do-
tychczas – w życiu płodowym – potrzeby dziecka zaspokajane były 

8 E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004, s. 49.
9 Tamże, s. 52.
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automatycznie. Przecięcie pępowiny i pojawienie się poza organizmem 
matki wnosi, tak wymóg pewnej samodzielności w podtrzymywaniu 
swego życia (oddychanie), jak i naraża na szereg dyskomfortów nieza-
leżnych od dziecka. Obecność matki i jej opieka przynoszą mu pewną 
ilość przyjemności i poczucie bezpieczeństwa. W dziecku rodzi się 
ufność (bardzo pierwotna, niezwerbalizowana), że jego potrzeby będą 
na bieżąco zaspokajane i pośrednio, że jest ważne dla swego opiekuna. 
Dziecko „nie wie” czy przetrwa w nowym, nieznanym środowisku. 
Działania więziotwórcze ze strony matki niejako stopniowo rozwie-
wają te wątpliwości. Można powiedzieć, iż okres ten – gdy wygrywa 
postawa ufności ponad nieufnością – jest czasem rodzenia się pierw-
szego życiowego optymizmu. Z kolei frustracja potrzeb, obojętność 
opiekuna, nieprzewidywalne lub nieadekwatne jego reakcje prowadzą 
do „porażki rozwojowej” tego etapu życia i wytworzenia się u dziecka 
zgeneralizowanej postawy nieufności do siebie i świata. Dodatkowo 
konsekwencją jest stałe pogotowie lękowe10. 

W umyśle zaniedbywanego dziecka narasta coraz większa nie-
ufność do otoczenia (gdyż jest ono nieprzewidywalne, zagrażające 
lub obojętne). Konsekwencją dalszą jest erozja zaufania dziecka do 
siebie, do tego, co czuje. Skoro otoczenie nie reaguje na emanacje tych 
stanów, być może one nie są rzeczywiste? W tym sensie zanegowanie 
podstawowego zaufania do siebie jest mechanizmem obronnym, który 
pozwala przetrwać. Jednak jego konsekwencje w późniejszym życiu 
będą bardzo kosztowne psychologicznie.

Faza II stawia wzrastającej jednostce zadanie uzyskania autonomii. 
Wyzwanie polega na próbie określenia bezpiecznego oddalenia od matki 
i podjęcia ryzyka samodzielnego eksplorowania otoczenia. Dobre, funk-
cjonalne wsparcie opiekuna polega tu na zgodzie na uniezależnianie 
się dziecka, podejmowanie przezeń adekwatnego do wieku i zasobów 
ryzyka przy stałej gotowości do udzielenia mu wsparcia, kiedy świat 
okaże się dla dziecka zbyt zagrażający. Sukces wychowawczy osiągnięty 
w tym okresie opieki prowadzi do zbudowania przez dziecko poczucia 

10 Skrajny rodzaj zaniedbania przez opiekunów w tym etapie rozwoju dziecka 
i przy tym charakterze jego zależności od otoczenia, w wielu przypadkach prowadzi 
do wystąpienia depresji anaklitycznej, która może mieć skutek śmiertelny. Zaburzenia 
więzi w pierwszym roku życia tworzą różne charakterystyki rodzaju więzi i niosą 
głębokie konsekwencje rozwojowe w wieku późniejszym; ważnej ich klasyfikacji 
dokonał John Bowlby.
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autonomii, jego zdrowego odgraniczenia się od dorosłego i zyskania 
perspektywy siebie jako podmiotu zdolnego do kontrolowania siebie 
oraz wpływania na otoczenie. Doświadczanie efektów działania włas-
nej woli (która nie była restrykcyjnie ograniczana lub karana) staje się 
fundamentem samodzielności. W tej fazie wzrastający człowiek uczy 
się ufać swoim możliwościom, swojej wewnętrznej sile. Przeciwnie, 
brak akceptacji dla samodzielnych działań (np. konsekwencja postawy 
nadopiekuńczej rodzica) lub brak wystarczającego podtrzymania, ochro-
ny, wsparcia prowadzą do negatywnego rozwiązania kryzysu drugiej 
fazy rozwoju: poczucia u dziecka, że jest niezdolne do kontrolowania 
przebiegu zdarzeń i nie ufania swoim zdolnościom. Rodzi to też uczucie 
wstydu, gdy podejmuje ono samodzielne działanie. Można powiedzieć, 
że okres do trzeciego roku życia jest czasem na testowanie granic zdrowej 
niezależności. Erikson oferuje tu syntetyczne zalecenie: „Bądź stanow-
czy i tolerancyjny wobec dziecka w tym stadium rozwoju, a ono będzie 
stanowcze i tolerancyjne wobec siebie. Będzie odczuwało dumę z tego, 
że jest osobą autonomiczną i będzie przyznawać autonomię innym”11. 

Faza III, którą określa wyzwanie osiągnięcia zdolności przejmowa-
nia życiowej inicjatywy, rozpościera się pomiędzy trzecim, a szóstym 
rokiem życia człowieka. Jeżeli w latach wcześniejszych – budując w so-
bie podstawową ufność do świata i poczucie autonomii, odrębności od 
matki – dziecko doświadczało, co to znaczy być osobą, w fazie trzeciej 
musi się ono dowiedzieć jaką osobą ma zamiar zostać12. Inicjatywa ta 
oznacza zdolność samodzielnego przemieszczania się, komunikowania 
za pomocą języka, samodzielnego myślenia i tworzenia w wyobraźni 
własnych modeli rzeczywistości. Wszystkie te zdolności – jeśli nie 
zakłócone w swym rozwoju – prowadzą do zbudowania niezłamanej 
inicjatywy we własnych działaniach dziecka. W stadium tym powstaje 
również sumienie człowieka (superego). Jest to wielce wrażliwa sfera, 
której kształtowanie się trwale naznacza ludzki los. Z jednej strony 
rozwój dziecięcego moralizmu – dobrze przepracowanego – jest filarem 
tworzenia się dorosłej moralności. Z drugiej, jest sferą poważnych zagro-
żeń dla podtrzymania i wzrastania zaufania do siebie samego. Jak pisze 
Erikson: „Człowiek kształtuje swe sumienie, będąc zależnym jedynie od 
siebie, co czyni go zasługującym na zaufanie. […] Dziecko [w stadium 

11 E. H. Erikson, Tożsamość…, dz. cyt., s. 66.
12 Tamże, s. 70.
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rozwoju inicjatywy – M.M] nie tylko czuje się zawstydzone, gdy zostaje 
odkryte, lecz także boi się być odkryte. Jak gdyby słyszało głos Boga, 
nie widząc go. Co więcej, zaczyna się czuć winne nawet z powodu 
zwyczajnych myśli i uczynków, których nikt nie wiedział. Jest to kamień 
milowy indywidualnej moralności. Jednak z punktu widzenia zdrowia 
psychicznego musimy zwrócić uwagę na to, że to wielkie osiągnięcie 
staje się ogromnym obciążeniem za sprawą zbyt gorliwych dorosłych, 
że może być złe dla ducha i dla samej moralności. Sumienie dziecka 
może być prymitywne, okrutne i bezkompromisowe. Znamy przykład 
dzieci uwikłanych we wszechogarniające powstrzymywanie się, dzieci 
bardziej posłusznych niż chcieliby to wyegzekwować rodzice, znamy 
przykłady głębokich regresji i trwałych urazów spowodowanych tym, 
że rodzice nie żyją zgodnie z sumieniem, które rozbudzili w dziecku. 
Jednym z najgłębszych konfliktów w życiu jest nienawiść do rodzica, 
który był wzorem dla sumienia i popełnił te właśnie grzechy, których 
dziecko nie może tolerować u siebie”13. 

Niedobrze rozwiązany podstawowy konflikt trzeciego stadium 
rozwoju prowadzi do poczucia braku własnej wartości, poczucia winy 
z powodu własnego dążenia do niezależności. Działania, które charak-
teryzuje „autorskość”, samodzielnie podjęta inicjatywa okupione są ceną 
poczucia wstydu. Dalszymi konsekwencjami są, jak podaje Erikson: 

„Samoograniczenie, które odpycha jednostkę od życia zgodnego z we-
wnętrznymi zdolnościami, siłami wyobraźni i uczuciami (a może nawet 
prowadzić do impotencji czy seksualnej oziębłości). Wszystko to może 
być oczywiście nadmiernie kompensowane pokazem niestrudzonej 
inicjatywy, dążeniem do celu za wszelką cenę. Wielu dorosłych uważa, 
że ich wartość jako ludzi polega przede wszystkim na tym, co robią, czy 
raczej na tym, co mają zamiar zrobić, a nie na tym, kim są jako jednostki”14. 
Nietrudno dostrzec w takim ustosunkowaniu korzenie rozwijającego 
się w życiu dysfunkcyjnego perfekcjonizmu, jak też pracoholizmu. Na 
czym bowiem polegają te aberracje? Na braku podstawowego zaufania do 
siebie. Nie ufam, że to co zrobiłem jest wykonane wystarczająco dobrze. 
Jakby wewnętrzny arbiter nie wydawał zgody na odbiór „dzieła” własnej 
pracy, poddając w wątpliwość zaangażowanie wykonawcy. Podobnie 
w przypadku pracoholizmu, który jest skutkiem aplikacji perfekcjoni-

13 Tamże s. 75–76.
14 Tamże, s. 76.
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stycznej postawy w sferze pracy zawodowej. Tutaj chodzi o niemożliwy 
cel stania się perfekcyjnym pracownikiem. Tymczasem osoba grzęźnie 
w niezmordowanym, wyczerpującym i autodestrukcyjnym stawaniu 
się takim iluzorycznym ideałem. I w tym przypadku charakterystyczna 
jest nieufność osoby wobec jej wewnętrznych satysfakcji związanych 
z osiągnięciami, jak też komplementów i zaszczytów otoczenia.

Zarysowana koncepcja epigenetycznego rozwoju nie pozostawia 
wiele miejsca na przypadek czy spontaniczną odmianę – spowodowa-
ną interwencją z zewnątrz – szczęśliwą odmianę w egzystencji. Idea 
predeterminowanego kształtowania się człowieka z uwzględnieniem 
okresów krytycznych dla rozwoju poszczególnych cech i umiejętności, 
stosunkowo mało miejsca pozostawia dla późniejszej korekty zanie-
dbanych (straumatyzowanych) sfer psychiki. 

Trzeba zauważyć, że użyte tu – nieco mało precyzyjne – sformułowa-
nie: „stosunkowo mało miejsca dla korekty” od co najmniej półwiecza 
jest przedmiotem polemiki na arenie psychologii i psychoterapii. Różne 
prądy psychologiczne i kierunki psychoterapii obiecują możliwość 
zmiany; ze skutecznością różnie już bywa. Pytanie: Jak leczy się ni-
skie zaufanie do siebie samego? jest pytaniem ważnym, tym niemniej 
odpowiedź na nie należy do łatwych.

Amerykański psychoterapeuta Nathaniel Branden zajmuje się tą 
problematyką od kilkudziesięciu lat i został tu wybrany jako autor, 
który rozumie zaufanie do siebie zarówno, jako cechę, jak i proces 
psychologiczny. Jego koncepcja zaufania ściśle sprzężonego z poczu-
ciem własnej wartości w swej afirmatywności i optymizmie stawia 
wyzwanie koncepcji epigenetycznej Eriksona. Branden głęboko wierzy, 
iż proces odbudowy zaufania, inicjatywy i autonomii może się rozpo-
cząć w momencie decyzji człowieka. Decyzji, która z jednej strony jest 
pożegnaniem ze „złą” przeszłością, a więc rezygnacją z pozycji ofiary, 
z drugiej otwarciem na nowy sposób myślenia o sobie oraz stanem 
gotowości do pracy nad własnym rozwojem. Warto zauważyć, iż bran-
denowskie podejście do psychologicznego samokształcenia się, dosyć 
charakterystycznie wpisuje się w nośne od ćwierćwiecza w psycho-
logii rozwojowej idee rozwoju ustawicznego (life-span development). 
W koncepcji tej przyjmuje się, iż człowiek rozwija się przez całe życie, 
a dynamizm rozwojowy początkowych lat nie powinien przysłaniać 
bardziej subtelnych (acz znaczących) procesów kształtowania siebie 
w wieku dojrzałym. 
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Zarys znaczeniowy zaufania w ujęciu Erika Eriksona został tu na-
kreślony. Jak definiuje go psychoterapeuta Nathaniel Branden? Zacząć 
należy od tego, że za kluczową cechę Ja uznaje on poczucie własnej 
wartości (self-esteem). 

U każdej osoby tworzą go dwie składowe: poczucie osobistej skutecz-
ności (self-efficacy) oraz poczucie własnej wartości, szacunek dla siebie 
samego (self-respect)15. Poczucie skuteczności, wiara w siebie, oznaczają 
zaufanie do własnego umysłu, ufność we własną zdolność do myślenia, 
uczenia się, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Stanowią 
umiejętność zrozumienia zdarzeń dziejących się w rzeczywistości, która 
bezpośrednio dotyka zainteresowań i potrzeb jednostki. Oryginalne 
pojęcia autora, których tu używa to: self-trust oraz self-reliance. Z kolei 
szacunek dla samego siebie (poczucie bycia wartościowym) opiera się 
na poczuciu, iż zasługuje się, aby żyć oraz być w tym życiu szczęśliwym. 
Szacunek ten oznacza ochronę własnych wartości, poczucie komfortu 
w procesie obrony własnych przekonań, potrzeb, uczuć (asertywności) 
oraz poczucie, że radość i spełnienie stanowią naturalne, przyrodzone 
prawo16. Chociaż semantycznie pierwszy z filarów self-esteem odnosi 
się do zaufania (ufność w siłę swego umysłu), drugi zaś do „zasłu-
giwania”, niemniej jednak błędem byłoby traktować je rozdzielnie 
w kontekście zaufania do siebie samego. Jak definiuje autor: „Wysokie 
poczucie własnej wartości stanowi dyspozycję do doświadczania siebie 
jako osoby kompetentnej w radzeniu sobie z podstawowymi wyma-
ganiami jakie stawia życie i zasługującej na doznawanie szczęścia”17. 
Warto zauważyć, że w tej definicji Branden nie zawarł jakichkolwiek 
odwołań do sfery środowiskowo-wychowawczych wpływów okresu 
dzieciństwa. Podaje w niej wyłącznie z czego się składa i czego dotyczy 
ocena siebie. Psychoterapeuta następująco wyjaśnia, co kryje się pod 
pojęciem self-trust: „Wiara – ufność we własną skuteczność generuje 
poczucie kontroli nad własnym życiem łączone ze stanem psychicznego 
komfortu, poczuciem, że jest się w samym centrum własnej egzystencji 
– w przeciwieństwie do bycia biernym obserwatorem i ofiarą zdarzeń”18. 
Ujawniają się tu takie składniki zaufania do siebie jak: poczucie kontroli, 

15 N. Branden, The Power of Self-Esteem, dz. cyt., s. 16.
16 Tamże, s. 16–17.
17 N. Branden, Sześć filarów poczucia własnej wartośc, Łódź 2006, s. 42.
18 Tamże, s. 42.
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dbałość o komfort psychiczny, aktywna postawa wobec życia oraz 
wyostrzenie świadomości. 

W rozwoju poczucia własnej wartości Nathaniel Branden znacze-
nie centralne przypisuje ludzkiej świadomości. Dzięki niej zyskujemy 
unikatową możliwość przekształcania siebie. Warto zauważyć, że tyczy 
się to osób o określonym poziomie dojrzałości osobowości. Dzieci są 
tej możliwości, jeśli nie pozbawione w całości, to jest ona u nich bar-
dzo ograniczona. Rysuje się tu przedziwny paradoks egzystencjalny: 
gdy dzieją się dysfunkcjonalne, traumatyczne procesy we wczesnych 
latach naszego życia niewiele możemy zrobić. Gdy dzieciństwo jest 
przeszłością (i nie można go zmienić) u dorosłego człowieka pojawia 
się szansa zmiany siebie w teraźniejszej rzeczywistości. Branden do-
daje: „Przetrwanie i koegzystencja z innymi zależą od naszej zdolności 
myślenia i posługiwania się świadomością. Posługiwanie się nią nie 
jest zaprogramowane przez przyrodę. W związku z nią pojawia się 
wolicjonalny element wyboru. Wraz z nim osobista odpowiedzialność 
za własne życie”19. Nasuwa się tu znana myśl Jacka Kuronia, który po-
wiedział: „Jeśli nie panujemy nad swoim życiem ono panuje nad nami”.

Poczucie własnej wartości, w ujęciu amerykańskiego pisarza 
i psychoterapeuty, wiązałoby się zatem z szeregiem określonych 
wyborów życiowych. Wyborów określających się najczęściej na osi 
wolność–bezpieczeństwo. Wolność łączyłaby się tu z braniem odpo-
wiedzialności za własne wybory, decyzje, a przede wszystkim uczucia, 
poczucie bezpieczeństwa – rozumianego specyficznie – wiązałoby się 
z cedowaniem odpowiedzialności na innych, podporządkowywaniem 
się ich wyborom oraz oczekiwaniem, że za nasze potrzeby i uczucia 
zatroszczą się inni. 

Warto tutaj zderzyć dosyć powszechne w psychologii popularnej 
zapatrywania na poczucie własnej wartości z opisywanym jego ujęciem 
u Brandena. Częstokroć oryginalne pojęcie self-esteem jest utożsamiane 
z samooceną. Jest to mylące, gdyż poczucie własnej wartości i samoocena, 
choć dotyczą podobnych własności Ja nie są synonimami. Albo inaczej, 
stanowią konceptualizacje nieco odmiennych własności psychologicznych. 
Podstawowe zróżnicowanie polega na tym, że samoocena rozumiana jest 
węziej, niejako operacyjnie w określaniu ustosunkowań wobec samego 
siebie, poczucie własnej wartości można by ujrzeć jako postawę strate-

19 Tamże, s. 46.
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giczną. Mówiąc prościej, samoocena jednostki jest najczęściej rozumiana 
relacyjnie, to znaczy jako stosunek mniemań o sobie do rzeczywistych 
cech i właściwości osoby (które obiektywizuje otoczenie). Ocena ta może 
dotyczyć umiejętności, cech fizycznych, dokonań. Stąd samoocenie przy-
porządkowuje się takie cechy jak „pozytywność” lub „negatywność”, ale 
też „adekwatność” lub „stabilność”. Z palety właściwości tych można 
konstruować bardziej złożone konceptualizacje. Na przykład, kogoś 
może charakteryzować samoocena nieadekwatna: zawyżona. Z tej nie-
spójności wynika inna cecha: niestabilność. Koncepcje te zbudowane są 
na porównaniach siebie z innymi (lub zaproponowanym – pośrednio 
– przez zbiorowość wzorcem). Tymczasem natura poczucia własnej 
wartości (w ujęciu Brandena) jest odmienna. W jego spojrzeniu jest ona 
obiektywno-immanentnie ulokowana w jednostce. Nie jest wynikiem 
porównań, lecz efektem wewnętrznych przeżyć. Nie bierze się z pozy-
tywnych, wspierających czy nagradzających oddziaływań innych osób, 
lecz jest skutkiem osobistych decyzji, efektem przepracowanej postawy 
samoakceptacji. W tym sensie poczucie własnej wartości nie może być 
relatywizowane (tak jak to ma miejsce z samooceną). Nie można mieć 
zawyżonego poczucia własnej wartości, tak jak nie można „za bardzo” 
żyć czy „mieć „zawyżonego” poziomu doświadczania szczęścia. Po-
dobnie jak nie można być „za bardzo świadomym” własnej egzystencji 
lub cechować się „zbyt wysokim” poziomem zdrowia psychicznego. Bo 
cóż by to mogło oznaczać? Branden w swoich pismach niejednokrotnie 
przestrzega przed takim mylnym rozumieniem self-esteem. Podkreśla, 
że poczucie własnej wartości nie wzrasta jako efekt przyjmowanych kom-
plementów, czy powtarzanych sobie afirmacji. Nie zwiększa się w efekcie 
doświadczanego poczucia mocy wpływania na innych, tak aby służyli 
naszym celom. Na przykład posiadanie wielu partnerów erotycznych 
nie przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości. Tego rodzaju 
skuteczność interpersonalna wzmaga – u wziętego kochanka – poczucie 
własnej atrakcyjności, a to jednak coś innego. We wzmiankowanym roz-
różnieniu autor dla poczucia własnej wartości używa słów: „wewnętrzne, 
oryginalne doświadczenie” (ang. a genuine organic experience) podczas 
gdy zmienną samoocenę charakteryzuje w słowach „nadmuchana poza, 
której celem jest maskowanie niedostatków”20. Inne nieporozumienie 

20 N. Branden, Honoring the Self. Self Esteem and Personal Transformation, New York 
1985, s. 7.
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dotyczy wiązania wysokiego poczucia własnej wartości z próżnością. 
Według Brandena jest to skutkiem mylenia poczucia dumy z byciem 
próżnym. Tu interesujący paradoks, niezdolność do przeżywania dumy 
(w adekwatnych okolicznościach) można wiązać z nieumiejętnością 
porzucenia – jeśli można tak to ująć – metapróżności. Chodzi o to, że 
poczucie własnej wartości umożliwia przeżywanie dumy – w stanie 
rozszerzonej świadomości – kiedy coś cennego udało się nam dokonać. 
Rodzaj wewnętrznej niezgody – autocenzury na dumę – stanowi formę 
próżności na wyższym poziomie. Tak jakby wewnętrzny arbiter blokował 
uczucie dumy, gdyż – próżnościowo – kieruje się przeświadczeniem, iż 

„nie ma z czego się cieszyć”, „można to było zrobić lepiej” lub „duma 
z czegoś takiego byłaby infantylna”. Tak więc próżność jest blokowa-
niem dumy z siebie, a nawet więcej – kamuflowaniem niezdolności jej 
doświadczania. Branden podkreśla również, że poczucie zaufania do 
siebie nie zasadza się ani na rywalizacji, ani na porównaniach z innymi. 
Wywyższanie się, ani pomniejszanie innych nie mają wiele wspólnego 
z poczuciem wartości. Z kolei radość z b y c i a (ang. mere fact of existing) 
stanowi rdzeń poczucia własnej wartości. Stan zdrowia w tym aspekcie 
wyklucza pozostawanie w stanie zmagań ze sobą lub innymi ludźmi21.

Zarysowana tu koncepcja poczucia własnej wartości z jej pierwszym 
filarem – zaufaniem do siebie – akcentuje teraźniejszość. Podkreśla 
znaczenie wyborów, które może podjęć człowiek, w przeciwieństwie 
do wyborów, które podjęli w jego dzieciństwie opiekunowie. Zarówno 
dotyczy to wyborów, które rodzice podjęli wobec siebie we własnym 
życiu, jak też tych dotyczących wychowania swoich dzieci. Te doświad-
czenia kształtowały poczucie własnej wartości na wczesnych etapach 
rozwoju. W określonym momencie życia warto przejąć te wysiłki 
i samodzielnie zatroszczyć się o poczucie własnej wartości. 

Wracając do postawionego tu pytania – jak dbać o zaufanie do samego 
siebie – cytowany terapeuta składa szereg propozycji. Sprowadzają się 
one do codziennej, konsekwentnej dbałości o życie świadome, celowe 
oraz spójność postaw, myśli i uczuć. Branden uważa, iż funkcjonowanie 
w zgodzie z wyznawanymi (uświadomionymi, wybranymi) wartoś-
ciami najsilniej „wewnętrznie” zasila poczucie własnej wartości. Nie 
należy mylić tego z egzystencją pod presją cenzury superego, gdyż 
nie chodzi o wartości, którym mamy się podporządkować (obojętność 

21 Tamże.
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wobec nich niesie lęk i poczucie winy), lecz wartości będące obiektem 
wyboru („wolność do”). Jako przykłady sfer ludzkich wyborów tego 
rodzaju Branden wymienia następujące22:

· koncentracja lub jej brak,
· myślenie albo nie myślenie,
· uświadamianie sobie czegoś albo nieuświadamianie,
· szacunek dla rzeczywistości albo jej unikanie,
· szacunek dla faktów albo obojętność wobec nich,
· szacunek dla prawdy albo odrzucanie jej,
· wytrwałość w dążeniu do zrozumienia albo zaniechanie 

tego wysiłku,
· lojalność w działaniu względem wyznawanych przekonań 

(prawość) albo nielojalność,
· uczciwość wobec siebie albo nieuczciwość,
· dialog ze sobą albo unikanie siebie,
· otwartość na nową wiedzę albo zamknięty umysł,
· wola dostrzegania i korygowania własnych błędów albo 

powtarzanie błędów,
· staranie się o spójność albo lekceważenie sprzeczności,
· rozsądek albo nieracjonalność; szacunek dla logiki, spójności, 

koherencji i argumentów albo lekceważenie ich.
Proces budowania (odbudowywania) zaufania do siebie samego 

może się dokonywać samodzielnie, jednakże niezbędne są w nim do-
świadczenia relacji z innymi ludźmi. Aby ujrzeć skutek własnych starań 
samorozwoju potrzeba „lustra społecznego”; innych osób. Znacząco 
wspomaga ten proces podjęta psychoterapia, w szczególności wtedy, 
gdy poziom wyjściowy ufności sobie jest bardzo niski. 

Wydaje się, że rozwój zaufania do siebie, wymaga zarówno refleksji 
nad przeszłymi doświadczeniami, które go nieświadomie lub pół-świa-
domie kształtowały, jak i aktywnej postawy w jego podtrzymywaniu 
lub odbudowywaniu. Aby wiedzieć dokąd zmierzamy, powinniśmy 
wiedzieć skąd przychodzimy.

Niniejsze rozważaniu spaja główna przewodnia myśl: zaufanie 
między ludźmi, zbiorowościami, państwami lub narodami rozpoczyna 
się na poziomie jednostki. Rozgrywa się ono na poziomie zaufania do 
siebie samego, którego naturą jest zarówno projekcyjność (postrzeganie 

22 N. Branden, Sześć filarów…, dz. cyt., s. 46–47.
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innych w kategoriach zaufania), jak też jego eksternalizacja (udzielanie 
zaufania innym). Wojciech Eichelberger powiedział (w kontekście roz-
woju osobistego): „Pomóż sobie, daj światu odetchnąć”23. Kształtowanie 
ufności w tej mikroskali nie wymaga mediacji międzynarodowych 
w polityce ani ogromnych budżetów na kampanie reklamowe. Pozwala 
zmieniać ten świat, na który mamy zawsze wpływ.
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Aspołeczne „My” 

Powszechnie znana jest opinia Arystotelesa, że człowiek jest istotą 
społeczną: 

Taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza 
państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą jak 
ten, którego piętnuje Homer, jako „człowieka bez rodu, bez 
prawa, bez własnego ogniska”. Kto bowiem z natury jest taki, 
równocześnie i wojny namiętnie pożąda, będąc odosobniony, 
jak ten kamień wyłączony w grze w kości1. 

Oczywiście Arystoteles nie był naiwny, wiedział, że ludzie łamią 
prawo zarówno naturalne, jak i pozytywne, bywają nieufni, niegodziwi 
i nieobyczajni. Niemniej państwo jest losem, przeznaczeniem człowie-
ka – „człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie więcej niż 
pszczoła lub jakiekolwiek zwierzę żyjące w stadzie, to jasną jest rzeczą”2. 
Teleologiczne państwo domaga się zaufania i wzajemnej przyjaźni, 
zwiedzione zaś zaufanie powoduje ogromne szkody i rozczarowania, 

„oburza się serce więcej na zaufanych niżeli na nieznajomych”3. Opinia 
Arystotelesa wydaje się na pierwszy rzut oka oczywista, jednakowoż 
taką nie jest; świadczą o tym liczne przykłady odludków, autsajderów, 

1 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2004, s. 27.
2 I dalej: „Okazuje się tedy, że państwo jest tworem natury i że jest pierwej od 

jednostki, bo jeśli każdy z osobna nie jest samowystarczalny, to znajdzie się w tym 
samym stosunku do państwa, ci i inne części do jakiejś całości. Kto zaś nie potrafi żyć 
we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym, bynajmniej 
nie jest członkiem państwa, a zatem jest albo zwierzęciem, albo bogiem”, tamże, s. 28. 

3 Tamże, s. 193.
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apatrydów, anarchistów, którzy przynależność do państwa lekceważą, 
mają za nic. Czują się tam obserwowani, szpiegowani, szacowani, cen-
zurowani, sterowani, otaksowani, wyceniani, stemplowani, pouczani, 
spętani, łupieni, represjonowani, upodlani, egzaminowani, zaszczuci, 
wyszydzani, uciskani, grabieni, wyzyskiwani, sądzeni, manipulowani, 
sprzedawani, wcielani, poprawiani, socjalizowani, karani, bezdomni4.

* * *

4 Warto w tym kontekście wspomnieć o utopii anarchistycznej opisanej np. przez 
Hakim Beya w książce pt. Tymczasowa strefa autonomiczna. Autor ma na myśli Republikę 
Fiume założoną przez poetę Daninzio, dandysa, anarchistę, eseistę, kobieciarza i chama, 
którzy założył Republikę muzyki, Konstytucją była muzyka, pieniądze zdobyli przez 
akcje piracką. Wskutek tej zdobyczy trwała wieczna impreza, wieczorami występował 
na balkonie sam Danunzio, z którego po 18 miesiącach został zepchnięty przez Mus-
soliniego. W Fiumie nie istniał system podatkowy. Miasto utrzymywano się z datków 
słanych z całego świata. O dopływ gotówki zadbali legioniści D’Annunziego, łupiąc 
kilka włoskich statków. Miejski arsenał zasilił transport broni, która zamówiła Biała 
Armia walcząca z bolszewikami. Kapitan okrętu, socjalista z przekonania, oddał ładu-
nek władzom zrewoltowanego miasta. Władając swoim państewkiem D’Annunzio miał 
w zwyczaju z balkonu wygłaszać odezwy, na koniec okraszając je pokazami sztucznych 
ogni. W Fiume panowała atmosfera niekończących się bachanaliów: orgie, zabawy były 
na porządku dziennym – co wyolbrzymiała ówczesna prasa, szykując tym samym grunt 
pod militarną interwencję. Skądinąd D’Annunzio tolerował powszechne zażywanie 
narkotyków. Do wolnego miasta ściągała, wabiona aurą obyczajowej swobody, cyga-
neria, geje, anarchiści, radykałowie, dezerterzy, niebieskie ptaki. Republika przetrwała 
rok z okładem i zdążyła – jako pierwsza na świecie – uznać niepodległość Irlandii, nim 
karna ekspedycja w grudniu 1920, kładąc trupem kilkadziesiąt osób, zajęła miasto, 
wypędzając D’Annunziego oraz jego stronników. O Fiumie pisze z uznaniem w książce 
o tymczasowych strefach autonomicznych Hakim Bey. Sęk w tym, że D’Annunzio poza 
brawurą wsławił się bezwzględnością. Z oponentami rozprawiał się bez pardonu, paku-
jąc ich do więzień i gnębiąc. D’Annunzio uchodził za narcyza i egotyka. Był pełną gębą 
nacjonalistą marzącym o wielkim Rzymie i podboju Afryki. Choć zasłużył na miano 
awanturnika, nie był sensu stricte ideologiem włoskiego faszyzmu. 

Zob. H. Bey, Tymczasowa strefa autonomiczna, tłum. Jan Karłowski, Kraków 2001.
W naszych czasach krytykami dobra ogólnego są oczywiście libertarianie, Najdo-

bitniej tezę o aspołecznym charakterze człowieka eksploatuje Ayn Rand w książce Cnota 
egoizmu prostując jednak pewne stereoptypy na ten temat: „Znaczenie przypisywane 
słowu «egoizm» w popularnym ujęciu jest nie tylko niepoprawne, lecz niesie niszczy-
cielski ładunek myślowy – odpowiedzialny bardziej niż jakikolwiek czynnik – za zaha-
mowanie moralnego rozwoju ludzkości. W popularnym znaczeniu słowo «egoizm» jest 
synonimem «zła»; towarzyszy mu wyobrażenie morderczej bestii depczącej po trupach, 
by osiągnąć swój cel, brutala nie troszczącego się o żadną żywą istotę i nie dążącego do 
niczego poza natychmiastowym zaspokojeniem wymyślnych zachcianek. A przecież 
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Wielokrotnie stwierdzano – od Adama Smitha 

Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza ocze-
kujemy naszego obiadu, lecz od dbałości o własny interes. 
Nie zwracamy się do ich humanitarności, lecz do egoizmu, 
i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich 
korzyściach. Jedynie żebrak godzi się z tym, aby zależeć 
głównie od łaski obywateli […] Osoba […], która zatrudnia 
kapitał i pracę, nie czyni tego w intencji wspierania interesu 
publicznego ani nie wie, w jakim stopniu przyczynia się do 
jego wspierania, […] lecz kierowana jest niewidzialną ręką do 
realizacji celu, który nie był częścią jego intencji. […] Starając 
się zrealizować własny interes, najczęściej przyczynia się do 
interesu społeczeństwa5 

do Machiavella

Rodzi się pytanie : czy lepiej jest budzić miłość czy strach, 
czy strach niż miłość. Odpowiem, że chciałoby się i jednej 
i drugiego rzeczy, lecz ponieważ trudno połączyć je, więc 
gdy jednej ma brakować, o wiele bezpiecznej budzić strach 
niż miłość. Można bowiem o ludziach w ogóle powiedzieć, 
że są niewdzięczni, zmienni, kłamliwi, unikający niebezpie-
czeństw i chciwi zysku6

 i Hobbesa 

Prawda, że pewne istoty żywe, takie jak pszczoły i mrówki, 
żyją społecznie między sobą (toteż Arystoteles zalicza ich do 
istot politycznych, a przecież nie mają żadnego wspólnego 
kierownictwa poza swymi indywidualnymi sądami i apety-
tami […] i dlatego też mógłby ktoś chcieć wiedzieć, dlaczego 
rodzaj ludzki nie może czynić tak samo. Na to odpowiadam, 
co następuje. Po pierwsze, że ludzie stale współzawodniczą 
ze sobą o zaszczyty i godności, czego tamte istoty nie czynią; 
stąd między ludźmi powstaje na tym gruncie zawiść i nie-

dokładne znaczenie i podręcznikowa definicja słowa «egoizm» brzmi: «troska o własny 
interes»”. Zob. A. Rand, Cnota egoizmu, tłum. J. Łoziński, Warszawa 1989, s. 5.

5 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, t. 1, s. 20
6 N. Machiavelli, Wybór pism, Warszawa 1972, s. 194
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nawiść, a ostatecznie i wojna, gdy tymczasem nie dzieje się 
tak między tymi istotami7.

– iż zaufanie nie może być zasadniczym elementem życia poli-
tycznego i/lub gospodarczego. Zaufanie można mieć do przyjaciela, 
ewentualnie do sąsiada, ale nie do konkurenta politycznego czy ekono-
micznego, nie mówiąc już o przeciwniku. Już Tukidydes nie pozostawił 
żadnych złudzeń odnośnie zaufania jako podstawy życia społecznego 
w „makiawelicznym” z ducha dialogu melijskim, w którym to Ateń-
czycy perswadowali Mellijczykom poddanie się ich przeważającej sile: 

Jak wy tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludz-
kich stosunkach jest wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli 
po obu stronach równe siły mogą ją zabezpieczyć; jeżeli zaś 
idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swoje cele, 
a słabsi ustępują8.

Co się zaś dzieje gdy słabi nie ustąpią dowodzi późniejszy los 
upartych Mellijczyków: skutkiem ich honorowego oporu wobec silnych 
Ateńczków jest – szczerze („cynicznie”) zapowiadana – eksterminacja 
ludności, jako epizod w wojnie toczonej z poważniejszym przeciwnikiem. 
W realistycznej ocenie Tukidydesa sprawiedliwość i zaufanie nie należą 
do świata polityki, którym zawsze i wszędzie rządzi prawo silniejszego. 
Obowiązuje ono nie tylko jako prawo ludzkie, lecz także jako boskie: 

Sądzimy, że zarówno bogowie zgodnie z naszym o nich wy-
obrażeniem, jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie 
cech, całkiem jawnie, zawsze i wszędzie rządzą tymi, od 
których są silniejsi. Również nie my wymyśliliśmy to prawo 
i nie my zaczęliśmy je pierwsi stosować, lecz posługujemy się 
nim, przyjąwszy je od przodków i jako prawo niezmienne 
przekazujemy potomnym. Wiemy również, że i wy, i wszyscy 
inni mają potęgę równą naszej postąpilibyście tak samo9. 

Przy tej okazji przypomina się też opinia Bertolta Brechta: 

Zawsze zwycięzca / Pisze historię zwyciężonych. / Pobitym 

7 T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 149
8 Tukidydes, Wojna Peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1953, s. 252.
9 Tamże, s. 355.
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/ Ten co ich pobił, wykoślawia rysy / Słabszy / Schodzi ze 
świata, na którym zostaje Kłamstwo10. 

W naszych czasach odkrycie, że przeciwieństwo wróg – przyjaciel 
jest istotą tego, co polityczne (polityczności), i jest konstytutywne dla 
społeczeństwa politycznego, rozwijał Carl Schmitt. Rozróżnienie to jest 
o tyle istotne, że zwalnia nas z konieczności snucia mętnych na ogół 
rozważań na temat moralności i polityki, ponieważ tak jak w dziedzi-
nie moralności nieporozumieniem byłoby wartościowanie za pomocą 
pojęć typu: piękny i szpetny, tak w sferze estetycznej za pomocą pojęć: 
dobry i zły, w sferze sakralnej za pomocą pojęć: skuteczny i nieskutecz-
ny, a w sferze etycznej za pomocą pojęć: słaby i silny. Wartościowania 
te omijają bowiem istotę rzeczy. Według Schmitta przeciwieństwo 
wróg – przyjaciel jest egzystencjalnie konieczne, ponieważ wrogiem 
jest ten, kto jest rozpoznany jako wróg, a nie ten, kto jest zły, szpetny 
czy słaby. Sensem tej wrogości jest walka o rzadkie dobro, jakim jest 
władza, a sensem tej a-aksjologicznej walki jest z kolei zwycięstwo 
lub porażka, a nie potępienie lub zbawienie przeciwnika czy samego 
siebie. Nie mamy do czynienia z ludźmi złymi lub dobrymi, lecz z na-
szymi ludźmi i ich ludźmi. Niemniej jednak prawie zawsze jest tak, że 
oponent światopoglądowy, ekonomiczny, polityczny jest traktowany 
nie tylko jako antagonista, ale też jako wróg moralny, który nie może 
być uczciwy, inteligentny czy prawy. Na ogół odczuwamy większą 
motywację do walki i większą satysfakcję z wygranej, krzycząc – gwoli 
wzmocnienia własnej woli mocy – że przeciwnik jest głupcem, łotrem 
czy kryminalistą (albo jednym i drugim naraz). Stygmatyzujemy go 
zatem moralistycznymi (w zasadzie dowolnymi) etykietami typu: 
stalinista, antysemita, faszysta, liberał, nacjonalista, fundamentalista, 
lewicowiec, prawicowiec. W ten właśnie sposób dochodzi do umoral-
nienia konfliktu, a tym samym pierwotna wykładnia konfliktu prze-
kształcić się musi w krucjatę „dobrych” przeciwko „złym”, „szpetnym 
estetycznie” czy „szkodliwym ekonomicznie”. Rywalizacja z koniecz-
ności zatem przekształca się w umoralniony konflikt egzystencjalny, 
w którym przeciwnik musi być nie tylko pokonany, lecz także – jako 
wróg moralny – eksterminowany. Umoralnienie polityki jest zarazem 
upolitycznieniem moralności. Tak więc cyniczny (zdemoralizowany) 

10 B. Brecht, Sąd nad Lukullusem, [w:] tenże, Dramaty, t. 1, tłum. R. Szydłowski, 
Warszawa 1962.
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makiawelizm pozostawiający poza obrębem polityki dylemat dobra i zła 
zdaje się całkiem niewinną grą sportową wobec takiej moralistycznej 
wojny. Warto podkreślić, że myśl polityczna Machiavellego, Hobbesa 
i Schmitta posiłkuje się przekonaniem, iż za każdym systemem war-
tości kryje się zawsze podział na sojuszników i wrogów. Dlatego też 
Schmitt nie wierzył w liberalną doktrynę niewidzialnej ręki i harmo-
nii interesów. Również doktryna podziału władz nie jest efektywna 
w zabezpieczeniu wolności indywidualnej, lecz używana jest w intencji 
polemicznej: nazywa i desygnuje swojego wroga jako np. despotyzm, 
absolutyzm czy autorytaryzm11. 

 * * *
Oto szkic do katalogu norm „aspołecznego my” (z użyciem form 

gnomicznych):
Dobra wola nie zastąpi broni; pacyfizm likwiduje ze swej natury 

państwo; idea wiecznego pokoju czyni przyszłą wojnę jeszcze strasz-
niejszą, bo armia pokoju musi zabić przeciwników pokoju; wojna nie 
jest grzechem, ponieważ to, co pożyteczne, nie psuje tego, co niepoży-
teczne; wyrzekać się przemocy można tylko dlatego, że użyją jej inni; 
kto udaremnia wysiłki jednej strony, wspomaga drugą; nakaz i nawyk, 
posłuszeństwo i groźba, bezlitosna i natychmiastowa decyzja, dotkli-
wy cios i ostateczne rozwiązanie to domena polityki; pojęcia takie jak 
słuszność i litość nie są z tego świata; lepiej patrzeć w lufę karabinu niż 
w chytre oczy sklepikarza; moralna racja nie jest gwarantem zwycięstwa; 
nie ma moralnych rekompensat za klęskę; nawet zwycięstwo słuszności 
nie gwarantuje ładu gospodarczego, społecznego i ustrojowego; ludzie 
to wyłącznie egzystencjalni rywale do tych samych dóbr; stronniczość 
jest naturalna i konieczna; działanie na rozkaz jest uzasadnione, gdy 
służy interesom swoich, nieuzasadnione zaś, gdy w te interesy godzi; 
wszelka uczynność opiera się na interesie własnym; człowiek zawsze 
dąży do tego, aby drugiego pokonać, a nawet poniżyć; mówi doń: czyń, 
co mówię, bo ja tak chcę; łagodne formy zbiorowej odpowiedzialności 
powinny być stosowane; rozkazy odstraszające przeciwnika przez 
obciążenie go odpowiedzialnością za spodziewane skutki oporu pono-

11 Zob. C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] tenże, Teologia polityczna i inne pisma, 
tłum. M. A. Cichocki, Kraków 2000. 



91Aspołeczne „My”

szone przez cywili są zasadne; umiarkowana presja fizyczna stosowana 
w trakcie przesłuchań jest dozwolona, aby odbić swojego lub uzyskać 
informacje ratujące życie; zabijanie cywili może być uzasadnione, gdy 
wróg umieszcza wytwórnie broni w okolicach szkół i przedszkoli; 
wyburzanie prywatnych domów jest konieczne w warunkach walk 
miejskich, niepodporządkowania się planom przestrzennym i/lub nie-
respektowania stref zagrożenia; każdy człowiek powinien się poddać 
władzy, która ma nad nim moc; rozkaz słusznie obowiązuje dlatego, że 
wydał go suweren; suweren jest użytecznym tyranem, który uwalnia 
od tyrani sąsiada; forma rządów ma bardzo małe znaczenie, a liczy 
się tylko moc i siła suwerena; miarą suwerenności jest panowanie na 
wyznaczonym przez siebie terytorium; ludzie nigdy nie czynią dobrze, 
jeżeli nie są do tego zmuszeni przez konieczności naturalne lub rozka-
zy i sankcje; miłosierdzie żołnierza polega na precyzji ciosu i celności 
strzału; w zamian za zwiększenie szans własnego przeżycia musimy 
przyjąć na siebie ryzyko wykonywania rozkazów, których cel jest zakryty 
przed naszym wzrokiem; równość polega na tym, że każdy każdego 
może zabić; moc, decyzja i przepis tworzą prawo; przeciwnika należy 
unieszkodliwić wszelkimi sposobami; nie wolno czekać na uderzenie, 
lecz należy samemu wyprowadzić uderzenie wyprzedzające; szeregowi 
uczestnicy polityki (wyborcy) i wojny (żołnierze) nie znają zazwyczaj 
ich celu, źródeł i przyczyn; społeczeństwo to wspólnota mundurów, 
a naród to siła zbrojna panująca na danym terytorium; współobywa-
tel to ten, kto ma podobny emblemat na czapce, pagonie lub rękawie; 
wróg jest zły moralnie, szpetny estetycznie i szkodliwy ekonomicznie; 
wszelki z nim kompromis jest karygodny, a każdy kontrakt szkodliwy; 
przekształcenie wojny w urządzenie prawne jest niemożliwe, bo obie 
strony mają wyobrażenie o oporze przeciwnika jako etycznie bezza-
sadnym; wojna sprawiedliwa to okazja do wzajemnego poniżania; 
formuła słusznego rozkazu brzmi: traktuj wojnę jako ekspedycję karną 
wobec przeciwnika stojącego niżej cywilizacyjnie; do pojęcia rozkazu 
należy tylko to, że został wydany i obowiązuje; gdyby żołnierz kierował 
się własnym sumieniem, wówczas przysięga – czyli zobowiązanie się 
do czegoś, co stwarza obowiązek – stałaby się bezcelowa, bo sensem 
przysięgi jest ingerencja w sytuacjach wątpliwych; maksyma kapitulacji 
brzmi: czyń to, co ci rozkażą, wtedy i tylko wtedy, gdy tego napraw-
dę chcesz, a maksyma zwycięstwa brzmi: czyń to, co ci rozkażą, bez 
względu na to, czy tego chcesz, czy nie; do zadań żołnierza nie należy 
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występowanie w roli sędziego swego najwyższego dowódcy; kto ma 
obowiązek słuchania, nie ma obowiązku badania słuszności polecenia 
i rozkazu; o zagadnieniach politycznych i wojskowych nie należy myśleć, 
posługując się kategoriami zaczerpniętymi z dziedziny moralności, 
lecz z dziedziny polityki i wojskowości; społeczeństwo polityczne to 
dominacja, zmultiplikowana przemoc i władza; walkę o władzę kończy 
dopiero śmierć (nie uwzględniając przypadku polskiego); Teodycea 
polityczna przyjmuje – przeciwnie niż św. Augustyn – że zło jest sub-
stancjalne, ale – odmiennie niż manichejczycy – że jest wyczerpywalne 
i skończone. Zakłada to istnienie obiektywnego zapasu zła, które musi 
się wyczerpać, zanim przyjdzie dobro. Nurt ten usprawiedliwia grzechy 
jako działania służące zużywaniu się porcji zła. Jeżeli więc w porządku 
dziejowym przewidziany jest mord i zdrada, matactwo i oszustwo, wtedy 
ten, kto tego dokonuje, bierze na siebie ciężar koniecznej winy, stając 
się opacznym herosem moralności. Może to być Judasz, bez którego 
przesądzony w oczach Boga proces zbawienia nie nastąpi. Mogą to być 
rewolucjonista i terrorysta dążący do stworzenia Królestwa Bożego na 
ziemi, które bez koniecznego terroru nie nastąpi, bo rewolucja to kara 
Boża za zbrodnie i kłamstwa, likwidująca wszelki grzech. Wszyscy oni 
biorą na siebie ciężar koniecznej winy wybawienia od wszelkich wojen 
– wojny eschatologicznej. Proces ten łączy się z podłością i znieprawie-
niem, ale jest to cena, jaką płacimy za dobry efekt. Bez Maksymiliana de 
Robespierre’a nie byłoby demokracji oraz praw człowieka i obywatela, 
bez Adolfa Hitlera nie byłoby państwa Izrael: oni mieli odwagę wziąć 
na swoje sumienie porcję koniecznego zła. Do zadań eschatologicznego 
żołnierza nie należy występowanie w roli sędziego swojego dowódcy. 
Niech to uczyni Historia albo Bóg w niebiosach. 

 * * *
Liczne wspomnienia (np. jako licealista i student byłem bardzo 

przywiązany do opinii Herberta Marcusego z 68 roku, że egzamin 
jest formą przemocy) i przywołane (jak i nie przywołane) przykłady 
czynią opinię filozofa niepewną, ujawniając aspołeczne „my”. Używam 
zaimka „my” nie tylko dla wygody retorycznej, albowiem rzeczywiście 
w każdym z nas tkwi ziarno anarchii – tłoczymy się jeden na drugie-
go, aby się wzajemnie ogrzać, ale musimy uważać, żeby nie pokuć się 
swoim kolcami. W anarchistycznej galerii aspołecznych figur najda-
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lej chyba oddalona od świata społecznego i politycznego, to znajda, 
„który w Zielone Świątki roku 1828 / do Norymbergi przybył bieda-
czysko / Trzymał list, a w nim stało / Że chciał zostać szwoleżerem”. 
Kaspar Hauser – bo o nim mowa – nie miał pojęcia o otaczającym go 
środowisku, nie umiał mówić, nie umiał się modlić, potrafił się tylko 
podpisać. Władze miejskie zajęły się jego wychowaniem, a po kilku 
latach edukacyjnego eksperymentu został zabity przez nieznanych 
sprawców. Pisano o nim książki, kręcono filmy. Polski filozof Bronisław 
Trentowski podtrzymywał legendę, że urodził się on następcą tronu 
i przeznaczony był do rządów i do panowania. Wychowany został 
celowo na zwierzę, a kiedy zaczął odzyskiwać człowieczeństwo został 
zgładzony, gdyż obawiano się jego zeznań. Figura Hausera służyła 
również do snucia analogii pomiędzy jego losem, a losem trzymane-
go w ciemnocie ludu, który sięgnie jednak w końcu po należną mu 
władzę. I zdaje się – w naszych czasach sięgnął!12 Z uwagi na dosyć 
nędzny poziom intelektualny ów mityczny naturszczyk/Volk byłby 
potwierdzeniem tezy Arystotelesa, z drugiej jednak strony jego przy-
rodzona łagodność jest jej zaprzeczeniem. Zagadka przybysza znikąd 
wyznacza tedy zasadniczy faktor kontrowersji wokół politycznej natury 
człowieka. Kaspar Hauser urodził się poza społeczeństwem, przeszedł 
fazę socjalizacji, ale i tak najlepiej wspominał życie w odosobnieniu. 
Jako człowiek aspołeczny nie przejawiał agresji, złości czy ambicji, 
świat rywalizacji był mu całkiem obcy: na widok żołnierza z rapierem 
nie podejmuje walki, nie ucieka, bo grzeszy wielką ufnością wobec 
świata. Nie był bestią, a do Boga było mu równie daleko jak do bestii, 
tym bardziej, że w swym prostym umyśle nie znalazł idei Najwyż-
szego, doprowadzając tym samym do rozpaczy uczonego teologa. Nie 
dysponował również wrodzoną logiką formalną, miał jednak na tyle 
zdrowego rozsądku, żeby rozwiązać paradoks kłamcy, zadając mu 
proste pytanie: czy jesteś czerwoną żabką? Po kolei zdemaskował idee 
boga, logiki, czasu i przestrzeni, imperatywy etyczne jako sztuczne 
produkty społeczne i wierzenia oparte na przemocy i/lub zaufaniu 

12 „Z ludem tak się ma jak z nieszczęśliwym Kasparem Hauserem. Ten miał urodzić 
się następcę tronu i przeznaczon był do rządu, do panowania. Tymczasem wychowano 
go umyślnie na zwierza, a gdy los dozwolił mu dostać się w ręce przyjaciół ludzkości 
i przychodzić do własnego książęcego uczucia, zadano mu cios morderczy. Nie jestże 
to odwieczna historia utrapionego ludu?” B. Trentowski, Stosunek filozofii do cybernetyk, 
Warszawa 1974, s. 74.
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do instytucji szkoły, kościoła i państwa. Filozoficzny morał historii 
Hausera jest prosty w swojej russoistycznnej, romantycznej i egzysten-
cjalnej wymowie: człowiek rodzi się jako społeczne NIC, a wszędzie 
widzimy go w społecznych okowach i rolach. Okrutne społeczeństwo 
wtłacza nas w mundury z pagonami, wciska w ręce rapiery, ubiera 
w togi, w komże, w nauczycielskie surduty. Pod społeczną maską każdy 
z nas pozostaje jednak nadal mistycznym prymitywem, anarchą, który 
gwoli przetrwania musi praktykować sztukę politycznego ketmana 
lub zginąć pozbawiony posady, dźgnięty nożem lub poczęstowany 
cykutą. Wedle Petera Handkego społeczeństwo wgaduje w każdego 
Hausera (każdego z nas) system językowego „my”, którym nas pęta 
i niewoli 13; za fasadą sennego miasteczka (Norymbergi czy Krako-
wa) tkwi system kontroli społecznej niszczący intruza, wcześniaka, 
przybysza z nory pierwotnego „ja” – sprzed konwencjonalnego dobra 
i zła. Również w krainie uniwersytetu już dawno zakazano pisania 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jako objawu subiektywizmu. 
Pewna studentka po dwustopniowych studiach filozoficznych zwierzyła 
się, że po pięciu latach edukacji nawet w listach do narzeczonego jęła 
operować zwrotami: mówimy, stwierdzamy, konkludujemy, dodając 
do maili liczne przypisy, aby nie być przed ślubem posądzoną o pla-
giat. Bardziej krzepiącym od Kaspara Huasera przykładem apatrydy 
jest Diogenes z Synopy. Jego zachowanie było częściowo zwierzęce, 
częściowo zaś boskie, na pewno nie prospołeczne, a tym bardziej nie 
państwowe. Przeszedł do historii jako filozoficzny menel gardzący 
społeczeństwem i władzą polityczną. Jego bezczelna wypowiedź 

„Nie zasłaniaj mi słońca” skierowana do Aleksandra Macedońskiego 
budzi do dzisiaj podziw u kontestatorów państwa i władzy. Żył jak 
nomada sikający pod idealistyczny wiatr wszelkich konwencji i teorii. 
Nie chciał być „istotą dwunożną i nieopierzoną” Arystotelesa, wolał 
raczej pozostać nieoskubanym kurczakiem uprawiającym publiczną 
masturbację. Ten młodzieńczy symbol samowystarczalności czyni go 
pierwszym anarcho-libertarianinem. Żył w nieznanym Arystotelesowi 
ustroju: egocentrycznej beczkarni, a nie jako ufna część monarchii. Był 
aktywistą mizantropii, biofilem lekceważącym sztuczny świat miasta 
i jego konwenansów. Idąc w głąb greckiego miasta, spotykam kolejne 

13 Zob. P. Handke, Kaspar, Wrocław 2009. Zob. film Wernera Herzoga pt. Zagadka 
Kaspara Hausera.
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podejrzane postaci: chwalących aspołeczna siłę platońskich bohaterów 
Trazymacha czy Kaliklesa, którzy rozpoznają rzeczywistość społeczną 
jako teren walki, prymarnym impulsem trawiącym naturę ludzką jest 
dążność do panowania i pragnienia dominacji. Ludzkie intencje, plany 
i działania w znacznej mierze wyczerpuje się w tym dążeniu. Elemen-
tarnym faktem życia ludzkiego jest radykalna nierówność pomiędzy 
ludźmi, są oni nierówni pod względem siły, witalności, zdolności umy-
słowych i twórczych. Trwa walka pomiędzy arystokratami witalności 
a „tymi których jest wielu”; wedle zasad natury zwycięża najsilniejszy, 
zasadność jego panowania nie podlega krytyce: 

Tymczasem sama natura pokazuje, że sprawiedliwie jest, 
aby jednostka lepsza miała więcej niż gorsza, i potężniejsza 
więcej niż słabsza. A objawia to na wielu miejscach, ze tak 
jest, i w stosunkach między zwierzętami innymi, i u ludzi 
między całymi państwami i rodami, że tak się osądza to, co 
sprawiedliwe: aby człowiek silniejszy władał nad słabszym 
i posiadał więcej niż on14.

 I dalej: 

Tylko to jest piękne i sprawiedliwe z natury, co ja ci teraz ot-
warcie mówię, że człowiek, który ma żyć jak należy, powinien 
żądzą swoim puścić wodze, niechaj będą jak największe i nie 
powściągać ich…Bujne, szerokie życie, bez hamulca i bez pana 
nad sobą, byle było skąd, to jest dzielność i szczęście, a reszta 
to świecidełka, to ludzkie konwenanse przeciwne naturze, to 
głupstwa, o których i mówić nie warto15. 

14 Platon, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, Warzawa 1958, s. 85.
15 Tamże, s. 101–102. Jeszcze dobitniej wyraża to Kalikles w opisie zawłaszczenia 

przez Heraklita wołów: „chociaż nie kupił ani nie dostał od Gerionesa, a jednak zabrał 
jego woły jak swoje, jako własność „sprawiedliwego z natury”, bo i woły, i wszelkie inne 
dobra gorszych i słabszych należą do lepszych i mocniejszych” [tamże, s. 86] Trazymach 
głosi właściwie to samo: „No, więc każdy rząd ustanawia prawa dla własnego interesu. 
Demokracja ustanawia prawa demokratyczne, dyktatura – dyktatorskie, a inne rządy 
tak samo. A jak je ustanowią, wtedy ogłaszają rządzonym, ze to jest sprawiedliwe 
dla rządzonych, co jest w interesie rządzących, a kto się z tych interesów przepisów 
wyłamuje, tego karzą za to, że niby prawo łamie i jest niesprawiedliwy. Więc to jest, 
poczciwa duszo, to, co mam na myśli; że w każdym państwie sprawiedliwość polega 
na jednym i tym samym: na interesie ustalonego rządu. Rząd przecież ma siłę. Więc kto 
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Nie bezzasadnie dopatrzono się w tych wywodach antycypacji woli 
mocy Fryderyka Nietzschego. Również i sam Sokrates był w konflikcie 
nie tylko z demokracją ateńską, ale z całą sferą polis. Żył co prawda 
na koszt miasta jako nieznośne dziecko demokracji ateńskiej, do czasu 
przez system był tolerowany i utrzymywany, ale w końcu zmuszono go 
do wypicie niesmacznej dosyć cykuty. Stał bowiem na gruncie realnej 
demokracji, ale głosił wśród młodzieży antydemokratyczny system 
wartości. Decyzja przyjęcie tej politycznej kary i odmowa ucieczki sytu-
uje go pomiędzy anarchizmem a legalizmem państwowym – w sferze 
nieposłuszeństwa obywatelskiego. Sokrates to wielki anarcho-legalista, 
którzy ginie na posterunku praw stanowionych16. Jako kontynuatora 
obu postaw wspomnieć trzeba o innym nieposłusznym obywatelu 
Thorou. Jeżeli jednak Hauser był wrzucony w świat miasta z nory 
własnego ja, to Thorou podejmuje umyślną decyzję opuszczenie mia-
sta, siedliska zła, niewolnictwa, wojny i degeneracji. Jako platonik bez 
ambicji politycznych zerwał umowę społeczną w imię aspołecznego 
egocentryzmu i wycofał się nad brzeg jeziora, gdzie spożywał owoce 
pochodzące z własnej hodowli. Jednakże ta auto-banicja nie do końca 
się powiodła, albowiem miasto przyszło po dezertera. Zatrzymał się 
on dokładnie w punkcie granicznym polis i stanu natury, dając tym 
samym okazję do fiskalnej interwencji władzy zwierzchniej, która 
w osobie poborcy podatkowego przyszłą upomnieć się o obywatela, 
który zapragnął być tylko (i aż) apolitycznym człowiekiem. W efekcie 
podatkowego incydentu, Thoreau został uznany za przestępcę i trafił 
na jedną noc do więzienia, z którego wyciągnęła go ciotka uiszczając 
(ku wielkiej ponoć rozpaczy oskarżonego) „należną” państwu kwotę. 
Nieposłuszny obywatel głosi istnienie przedpaństwowego sumienia, 
które państwo chce zakwestionować, niszcząc człowieka na rzecz 
obywatel. Człowiek jest ponad państwem, państwo jest złem, a nie 
arystotelesowskim dobrem wspólnym. Nieposłuszeństwo obywatelskie 
stawia sumienie indywidualne ponad wolą powszechną, ponad wolą 

dobrze rachuje, temu wychodzi, że sprawiedliwość wszędzie polega na jednym i tym 
samym: na interesie mocniejszego”. Platon, Państwo, dz. cyt., s. 49–50. 

16 Rację miał Sokrates, wybierając śmierć, a nie ucieczkę: „Czy sądzisz, że potrafi 
jeszcze istnieć […] państwo, w którym wyroki mocy żadnej nie mają, ale im ludzie 
prywatni władzę odejmują i ważność?”.Platon, Kriton, [w:] tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona 
Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1984, XI B.



97Aspołeczne „My”

wszystkich, ponad prawem stanowionym, ponad przysięgą i ponad 
rozkazem suwerena17.

Szczególną nieufność i pogardę dla państwa ujawnił Thoreau 
w następujących słowach: 

Wielu zatem obywateli, ofiarowując swoje ciało państwu, 
służy mu nade wszystko jako maszyny, nie jako ludzie. 
Mam na myśli stałą armię, milicję, strażników więzien-
nych, posterunkowych, posse comitatus i tym podobnych. 
W większości przypadków nie kierują się ani rozsądkiem, 
ani pobudkami moralnymi; sami siebie traktują jako drewno, 
ziemie i kamienie; a przecież ludzi drewnianych można by 
po prostu ciosać z pnia i też spełnialiby te same funkcje, co 
owi obywatele wzbudzający nie większy szacunek niż kukły 
czy sterta śmieci18.

17 Rzeczywistość wciąż potwierdza ten typ postawy. Pięciu polskich obywateli, któ-
rzy przebywali w Czeczenii od 14 grudnia 1997 roku, przygotowując rozdział pomocy 
humanitarnej gdańskiego oddziału „Caritas” dla spacyfikowanej podczas wojny z Rosją 
wsi Samaszki, zostało uprowadzonych w środę przez nieznanych sprawców. Porwani 
zostali: Paweł Chojnacki, Marek Kurzyniec, Krzysztof Galiński oraz dwóch innych, 
których nazwiska nie są znane. Należeli oni do federacji anarchistycznej oraz organi-
zacji wolny kaukaz. Zostali oni następnie odbici przez państwo polskie, które musiało 
rozdzielić Kurzyńca jako człowieka od Kurzyńca obywatela i w imię praktykowania 
przymusowej umowy społecznej odbito buntowników fiskalnych z rąk czeczeńskich 
bezpaństwowców. Inna sprawa że po odbicu Kurzyniec mógł oświadczyć, iż państwo 
polskie naruszyło jego prawa i częściowo miałby rację. Inna sprawa, że zatrzymał się 
on podobnie jak Thorou na samej krawędzi polis, albowiem nie ubiegał się on o status 
bezpaństwowca, co zresztą w Uni Europejskiej nie jest takie łatwe, gdyż trzeba mieć 
albo inne obywatelstwo albo promesę do innego obywatelstwa. Przypadek Thorou–
Kurzyniec pokazuje też paradoksy etyki przekonań i odpowiedzialności.

18 Oto kilka aforyzmów tego patrona obywatelskiego nieposłuszeństwa, wtrąco-
nego w 1845 roku na jeden dzień do więzienia za uchylanie się od płacenia podatków: 

„Najlepszy jest taki rząd, który w ogóle nie rządzi”, Zob. H. D. Thoreau, Obywatelskie 
nieposłuszeństwo, tłum. H. Cieplińska, Poznań 2006, s. 15; „Czyż nie mógłby powstać 
taki rząd, w którym rzeczywista decyzja o tym, co dobre, a co złe, nie będzie zależała 
od rządzącej większości, ale od sumienia? W którym większość decydowałaby tylko 
tam, gdzie można zastosować zasadę dogodnego kompromisu? Czy obywatel powinien 

– choćby tylko na chwilę, choćby w najmniejszym stopniu – podporządkować swoje 
sumienie prawodawcy? Po co w takim razie każdy człowiek ma sumienie? Myślę, że 
nade wszystko powinniśmy być ludźmi, dopiero potem zaś obywatelami. Należy 
kultywować szacunek dla sprawiedliwości, a nie dla prawa. Jedynym obowiązkiem, 
jakie prawo ma wziąć na siebie, jest postępowanie uważane przeze mnie za stosow-
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Nad tą stertą śmieci wznosi lament Tomasz Hobbes (przekazane: 
przez Piotra Bartulę)

Niech was smukłość mego ciała nie zwodzi / ani tkliwa biel szyi 
ani jasność otwartego czoła / ani puch nad słodką wargą / ani śmiech 
cherubiński ani krok elastyczny. Nie jestem młody niech was moja 
niewinność nie wzrusza ani moja czystość ani moja słabość kruchość 
i prostota. Jestem Fosforycznym Synem Jutrzenki Zaufania. To ja do-
konałem zdrady, dla której nie ma żadnych okoliczności łagodzących, 
żadnego usprawiedliwienia. Nie miałem wszak ani rodziców, ani genów, 
ani złych doświadczeń z dzieciństwa; nie byłem Rosjaninem, Niemcem, 
Polakiem, Francuzem, Chińczykiem, Tybetańczykiem, Serbem, Chor-
watem, sunnitom, szyitom, komunistom, nazistom ani liberałem. Nie 
ima się mnie neuro-scienyzm, socjobiologia, psychologia behawioralna 
i psychoanalityczna, ani socjologia klas, ras czy resentymentu. Mój akt 
stworzenia państwa ziemskiego był absolutnie umyślny. Wynikiem 
zdeterminowanej umyślności jest wasz dzisiejszy powszechny strach 
i powszechny brak zaufania, koniecznym czyniący istnienie Tyrana 
uwalniającego od tyranii sąsiada. Niechaj każdy z was zważy sam, że 
się uzbraja, gdy udaje się w podróż, i że stara się znaleźć w dobrym 
towarzystwie; że zamyka szczelnie swe drzwi, gdy idzie spać; że nawet 
pozostając w domu, zamyka swe skrzynie; i to wtedy gdy wie, że są 
prawa i że są uzbrojeni przedstawiciele władzy, których zadaniem jest 

ne. Wiele prawdy kryje się w powiedzeniu, że korporacja jest bez sumienia; ale gdy 
tworzą ja ludzie prawi, sama też ma sumienie. Prawo nigdy w najmniejszym stopniu 
nie wpływało na to, że ludzie stawali się bardziej sprawiedliwi”, tamże, s. 18–19. Tak 
rozumiane nieposłuszeństwo obywatelskie stawia sumienie indywidualne ponad wolą 
powszechną, ponad wolą wszystkich, ponad prawem stanowionym, ponad przysięgą 
i ponad rozkazem, ponad suwerenem państwowym. Szczególną pogardę dla państwa 
ujawnił Thoreau w następujących słowach: „Wielu zatem obywateli, ofiarowując swoje 
ciało państwu, służy mu nade wszystko jako maszyny, nie jako ludzie. Mam na myśli 
stałą armię, milicję, strażników więziennych, posterunkowych, posse comitatus i tym 
podobnych. W większości przypadków nie kierują się ani rozsądkiem, ani pobudka-
mi moralnymi; sami siebie traktują jako drewno, ziemie i kamienie; a przecież ludzi 
drewnianych można by po prostu ciosać z pnia i też spełnialiby te same funkcje, co owi 
obywatele wzbudzający nie większy szacunek niż kukły czy sterta śmieci. Są tyle samo 
warci, co konie lub psy. Mimo wszystko jednak uważa się ich za dobrych obywateli”, 
tamże, s. 20–21. „Żołnierz odmawiający służby w niesprawiedliwej wojnie zdobywa 
poklask wśród tych, którzy nie odmawiają poparcia niesprawiedliwemu rządowi 
prowadzącemu ową wojnę, zdobywa poklask wśród tych, których postępowaniem 
i władzą gardzą, a ich samych lekceważy”, tamże s. 25.
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karać za wszelkie krzywdy, jakie by mu uczyniono. Niechaj rozważy, 
co myśli o swoich współobywatelach, gdy tak podróżuje uzbrojony; 
i co myśli o mieszkańcach miasta, gdy zaryglowuje drzwi; i o swoich 
dzieciach i sługach, gdy zamyka swe skrzynie. Czy nie oskarża on tu 
całego rodzaju ludzkiego?19 

Cała wielkość władzy, dyscyplina społeczna jest stworzona tylko 
z mojego powodu. To ja jestem inicjatorem traktatów o rządzie, wła-
dzy, karze, egzekucji i umowie społecznej. Ja czynię wszelką własność 
niepewną, umowę niebezpieczną, bezpieczeństwo zagrożone. To dla 
mnie powołujecie policje, zbroicie młodych chłopców ćwicząc ich 
w strzelaniu, podstępach, interwencjach. Beze mnie nie ma mundurów, 
pagonów, rang i dyscypliny. To ja jestem pierworodnym substytutem 
potęgi stwórczej. Dla mnie ćwiczycie zastępy tajnych współpracow-
ników obecnych na stadionach, ulicach miast i rynkach wsi. Przeze 
mnie boicie się stracić z oczu bagaż na lotniskach, dworcach i placach 
zabaw. Dla mnie pracują oddziały detektywów w sklepach, w ban-
kach, w budynkach użyteczności publicznej. To z mojego powodu 
w drzwiach każdej szkoły stoi ochroniarz w czarnym garniturze, 
a korytarze urzędów i uniwersytetów śledzą liczne kamery przygo-
towane na wykrycie mojej obecności. W ten sposób realizujecie mój 
wyrafinowany plan sekularnego panoptyzmu. To dla mnie oliwcie 
gilotynę, naprawiacie zapadnie i krzesła elektryczne, sterylizujecie 
strzykawkę śmierci. Miecz katowski wykuto tylko dlatego, że boicie 
się mojego sztyletu, mojego rewolweru, mojej bejsbolowej pałki. Dla 
mnie zakładacie zamki w drzwiach, szkolicie bulteriery, kratujecie okna 
i grodzicie posesje, budujecie zamki warowne i więzienia, wdziewacie 
korony, toczycie działa, nosicie muszkiety, podnosicie lance i sztandary, 
wzniecacie bitwy, rzucacie klątwy i anatemy. Przeze mnie nie możecie 
ufać nikomu, a musicie podejrzewać wszystkich. Na moje życzenie 
musicie przysłać księdza, dla którego spowiedniczych czynności je-
dynym uzasadnieniem jest moje przestępstwo, mój „grzech”. Dla mnie 
szkolicie socjologów i psychologów przeznaczonych do resocjalizacji 
akwizytorów mojej usługi. To dla mnie zabezpieczacie swoje mienie 
deponując je w bankach, chowając w skarpetach lub pod klepką 
parkietu podłogi. Już od urodzenia słyszycie od rodziców: nie ufaj 
nieznajomym (ani znajomym), nie pokazuj nikomu swoich drogich 

19 T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 110–111.
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zabawek, bo ściągniesz na siebie zawiść (tanich – bo ściągniesz pogardę), 
skrywaj swoje pomysł bo je splagiatuję, ubezpiecz swoje domostwo, bo 
przyjdę aby je zabrać, spalić, ograbić. Nie otwieraj nikomu kto puka do 
drzwi oznajmiając wezwanie do pomocy, bo to mogę być Ja: ja złodziej, 
ja kidnaper, ja fałszywy święty Mikołaj, ja gwałciciel, ja truciciel, ja 
grabieżca, ja akwizytor przemocy. Wasi synowie przekazują synom 
i córkom ku złej nieskończoności pocałunek Almanzora, ci zaś dalej 
swoim wnukom i prawnukom, tworząc w ten sposób łańcuch pokoleń 
braku zaufania. „Pocałowaniem wszczepiłem w duszę / Jad co was 
będzie pożerać / Pójdźcie i patrzcie na me katusze / Wy tak musicie 
umierać”. Cała wielkość władzy, cała dyscyplina społeczna jest stwo-
rzona przeze mnie i dla mnie. Zabierzcie światu społecznemu mnie, 
a ukaże się cała nędza waszych wynalazków prawnych i filozoficznych 
traktatów z zakresu filozofii prawa, pisanych tylko przez wzgląd na 
mnie. To dla mnie wielcy myśliciel polityczni chcą iść do piekła, bo 
wolą towarzystwo papieży, królów i książąt, a nie żebraków, mnichów, 
pustelników i apostołów. Cała wielkość władzy, dyscyplina społeczna 
jest stworzona tylko z mojego powodu. To na moje życzenie powstał 
Lewiatan, bóg śmiertelny uzbrojony w miecz i pastorał, w działa i ana-
temy. Mówię do was jako Pierwszy Poruszyciel państwa ziemskiego 
– ja poprzecznie skierowany, przeciwstawny, tworzący chaos, zwodzi-
ciel, potwarca, kusiciel, zabójca, oskarżyciel, rządca tego świata, anioł 
ciemności, poróżniciel. Mówię do was ja Asmodeusz, Azazel, Belial, 
Abaddon, Mastema, Sammael, Lilith, Szedim. 

Mówię do was Ja rzecznik Śmiertelnego Boga ulepionego ze śmieci 
Powszechnej Nieufności – Piotr Bartula.
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Paulina Mendeluk

Problem zaufania w kontekście 
„skomercjalizowanej i konsumpcyjnej” 
rzeczywistości społecznej

W dobie współczesności możliwość uzyskania jak największej ilości 
dóbr materialnych staje się nadrzędnym celem człowieka. W krajach 
wysoko rozwiniętych mamy do czynienia z przekroczeniem poziomu 
konsumpcji w stosunku do potrzeb społecznych, biologicznych, jak 
i kulturowych. Przyczyniło się to do powstania zjawiska określonego 
mianem nadkonsumpcji1. Konsumpcja stanowi nieodłączny element 
kapitalizmu dążącego do pomnażania kapitału oraz maksymalizacji 
zysku. W znacznej mierze jest ona szkodliwa dla człowieka, ponieważ 
nie sprzyja jego rozwojowi. Kładzie na niego silny nacisk konsumo-
wania, pozbawiając go zdolności twórczych. W rezultacie umniejsza 
istotę ludzkiej natury2.

Według myśli szkoły z Birmingham kapitalizm prowadzący do 
wzmożonej konsumpcji przyczynia się do zawładnięcia kulturą. To, 
co w przeszłości było piętnowane w dzisiejszych czasach staje się 
kulturowym dobrem konsumpcyjnym. W ten sposób dochodzi do 

1 Zob. J. Rachocka, Konsumeryzm polityczny: obywatel konsument w społeczeństwie 
obywatelskim, [w:] D. Kopycińska, Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsię-
biorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin 2006, s. 9.

2 Zob. M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy 
współczesności, Kraków 2003, s. 259–260.



104 Paulina Mendeluk

pochłonięcia przez konsumpcje tego, co powinno wyznaczać kierunek 
oraz nadawać życiu znaczenie i sens3. Myśliciele ze szkoły Birmingham 
wskazali, że można ten trend odwrócić, jeśli konsumenci posłużą się 
umiejętnością nadawania własnej symboliki towarom proponowanym 
przez kulturę popularną, masową. Tym samym dotychczasowy znie-
wolony konsument zrzuca okowy hegemonii kultury konsumpcyjnej, 
czyniąc siebie człowiekiem bardziej autentycznym i uwolnionym od tej 
hegemonii, pozostając jednak w przestrzeni konsumpcji. Nadawanie 
własnej symboliki konsumowanym towarom sprzyjało na terytorium 
Wielkiej Brytanii w latach 50. i 60. ubiegłego wieku tworzeniu się 
różnych subkultur, zwłaszcza o charakterze młodzieżowym. Można 
zaryzykować tezę, że zaobserwowane w tym czasie, przez myślicieli 
współtworzących szkołę z Brimgham, trendy subkulturowe w jakimś 
stopniu korespondują z postawą konsumencką, którą współcześnie 
zwykliśmy nazywać konsumeryzmem politycznym4. 

W obecnej chwili postawy konsumeryzmu politycznego są rzad-
kością. W XXI wieku coraz mocniej odczuwalny jest trend, że poprzez 
pryzmat posiadanych dóbr poddawani jesteśmy ocenie społecznej. 
Dlaczego tak się dzieje, że coraz częściej pojęcie wartości, jaką jest 
wolność, koreluje z „mieć”, a nie z „być”? Jak to się stało, że „mieć” za-
stępuje „być”? Za ten stan rzeczy Erich Fromm obwinia współczesne 
społeczeństwo zorientowane na modus posiadania. Wskazując na mo-
dus bycia i posiadania, dokonuje charakterystyki wyboru egzystencji 
człowieka dzisiejszych czasów. Modus posiadania wyraża nastawienie 
do siebie, jak i do świata zewnętrznego. Jednostka, dla której wyrazem 
egzystencji jest modi posiadania, koncentruje się na nabywaniu oraz 
posiadaniu. Wszystko sprowadza do podmiotowości, nawet siebie 
samą. Fromm do określenia współczesnego człowieka używa termi-
nu homo consumens, czyli (wszystko konsumujący). Modi posiadania 
uzyskało, więc dominacje nad modi bycia. Dlatego też coraz częściej 
człowiek zamiast mówić jestem żonaty, posługuje się zwrotem „mam” 
żonę, mam pomysł, mam depresje itp. Jednostka kierująca się modusem 
posiadania pragnie mieć wszystkiego jak najwięcej przez to rywalizuje 

3 Zob. D. Hebdige, Subkultura: znaczenie stylu, [w:] M. Wróblewski, Kultura i hegemonia. 
Antropologia tekstów szkoły z Birmingham, Toruń 2012, s. 68–69. 

4 Zob. J. Clarke, T. Jefferson, Kultury młodzieżowe klasy robotniczej, [w:] M. Wróblewski, 
Kultura u hegemonia. Antropologia…, dz. cyt., s. 136–139.
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z innymi o dobra materialne. Osoba kierująca się modi „być” stawia na 
rozwój własnego „ja”, wykazując się kreatywnością, oraz rezygnuje 
z pobudek egoistycznych5. Upowszechnienie postaw konsumpcjoni-
stycznych, którym sprzyja komercjalizm prawie wszystkich dziedzin 
życia, począwszy na edukacji, a skończywszy na rozrywce wpływa 
znacząco na to, jak jednostka postrzega swoją rolę w świecie, w którym 
przyszło jej funkcjonować. 

Człowiek a kultura konsumpcji
Człowiek od zawsze pełnił rolę konsumenta, jednakże określenia 

społeczeństwa konsumpcyjnego używamy jedynie w odniesieniu do 
współczesności. Cechą charakterystyczną dla tego typu społeczeństwa 
jest prowadzenie przez jednostkę konsumpcjonistycznego stylu życia6.

Elmar Lange analizując zjawisko konsumpcji, zwrócił uwagę na 
zachowania kompensacyjne prowadzące do zakupoholizmu. Kom-
pensacyjne konsumowanie, jak i zakupoholizm określają działania 
irracjonalne ujawniające się w kupowaniu dóbr nie ze względu na 
ich wartość użytkową, ale na wrażeniu, że mają w sobie właściwości 
niwelujące odczuwanie frustracji. Kupowanie kompensacyjne zatem 
nie przebiega w sposób świadomy, gdyż jest to forma nieświadomej 
samopomocy. Oznacza to, iż jednostka szuka czegoś w świecie towarów, 
co byłoby w stanie pomóc jej w pozbyciu się wewnętrznej pustki. Tego 
typu zakupowe zachowania w rezultacie doprowadzają do zakupoho-
lizmu. Ujawnia się on wtedy, gdy wspomniane zachowania kompen-
sacyjne przybierają formę uzależnienia się od kupowania określonych 
obiektów. Zakupoholizm wręcz może prowadzić do choroby. Samo 
przejście pomiędzy kompensacyjną konsumpcją a zakupoholizmem 
przebiega sprawnie. Wszystko dlatego, że człowiek przyswoił sobie 
jako aksjomat myśl o tym, że nie da się przeżyć, o ile nie będzie się 
konsumować. Każdy człowiek w przeciągu całego swojego życia do-
puszcza się kompensacyjnych zakupów w celu złagodzenia codziennej 
frustracji. Kupowanie kompensacyjne staje się problematyczne dopiero 

5 I. Sobol, Mieć czy być? Kryzys wartości we współczesnym świecie, www.filozofia.pl/
old/ff04/teksty/sobol.pdf (01.10.2013), s. 2–4.

6 Zob. G. Adamczyk, Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 55 (2012) nr 1 (217), s. 62.
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wówczas, gdy traktujemy je w kategorii źródła mającego potwierdzać 
poczucie własnej wartości7.

 Posiadany przez człowieka kapitał wzrasta w wyniku gromadzenia 
przez niego dóbr materialnych. Nie dziwi więc fakt, iż konsumpcję 
traktuje się w kategoriach centralnej wartości społecznej. Konsumo-
wanie stwarza pozorny obraz wolności, gdyż wymusza na jednostce 
praktykowanie konsumenckiego stylu życia jako elementu kultury 
społecznej. Kultura konsumpcji występuje na trzech płaszczyznach, 
a mianowicie na płaszczyźnie materialnej, społecznej oraz mentalnej. 
Kultura materialna uwarunkowana jest przez dobra konsumenckie, 
natomiast społeczna wyznacza wzory konsumpcji. Mentalna zaś zaj-
muje się wartościowaniem, jak i wyznacza schemat podejmowanych 
przez człowieka działań8. Społeczeństwo konsumpcyjne wytwarza 
nowego rodzaju więzi społeczne bazujące na powinności konsumo-
wania w imię dobra wspólnego. Dokonuje się zatem transformacja 
z obywatela na konsumenta. 

Współcześnie relacje międzyludzkie warunkowane są poprzez 
akt konsumowania, który umożliwia uczestnictwo w nadawaniu 
całokształtu zjawisk społecznych. Istotna jest wiedza obywatela na 
temat konsumowanych przez siebie dóbr. Dzisiejszy świat tak został 
ukształtowany, że rezygnacja z konsumpcyjnego stylu życia powoduje 
wykluczenie jednostki i wyrzucenie jej poza społeczeństwo. Człowiek 
taki staje się wyobcowany, gdyż z powodu braku aktywności w kon-
sumpcji podlega coraz silniejszej alienacji z życia społecznego9.

Przedstawiciele szkoły frankfurckiej, do której przynależy The-
odor Adorno, Herbert Marcus czy Max Hornkhaimer dostrzegli, że 
w powszechnie panującym społeczeństwie konsumpcyjnym panuje 
indywidualizm doprowadzający do zaniku społeczeństwa obywa-
telskiego. Ważną rolę w tym procesie odgrywa również fetyszyzm 
towarowy oraz dehumanizacja. Wszystko to sprzyja dominacji pie-
niądza w relacjach międzyludzkich. Ludzi, jak i instytucje społeczne 

7 Zob. E. Lange, Konsumpcja kompensacyjna, zakupoholizm oraz zadłużenie dzieci i mło-
dzieży, „Rocznik nauk społecznych” 49 (2012) nr 4, s. 117–118. 

8 Zob. G. Adamczyk, Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 55 (2012) nr 1 (217), s. 63–64.

9 Zob. M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja…, dz. cyt., s. 278–279.
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zaczyna się traktować przedmiotowo10. Ważność statusu obywatelskiego 
osłabiono, także poprzez procesy globalizacyjne, zwłaszcza te doty-
czące wymiaru gospodarczego i instytucjonalnego. Niemiecki filozof 
i socjolog Urlich Beck nazwał takie społeczeństwo – „społeczeństwem 
ryzyka”11. Jest to społeczeństwo, które nie nadąża nad uchwyceniem 
tego, kto i w jaki sposób wpływa oraz podejmuje decyzje dotyczące ich 
codziennego sposobu, stylu życia. Ludzie tracą orientacje, kto za co jest 
odpowiedzialny, a to coraz bardziej sprzyja osłabianiu się mobilizacji 
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Dochodzi 
do wycofania się obywateli z sfery publicznej, gdyż wolą oni działać 
w sferze prywatnej. Jest to poważny problem, zwłaszcza gdy wyłącznie 
w sferze publicznej możliwa jest realizacja roli obywatelskiej12. 

Komercjalizm sfery publicznej zastąpił społeczeństwo obywatelskie, 
społeczeństwem rynkowym. W pierwotnym ujęciu społeczeństwo 
obywatelskie postrzegano pod postacią społeczeństwa rynkowego 
skłaniającego się ku postawom i zachowaniom moralnym. Traktowano 
zatem wolny rynek w kategoriach etycznych, jak i moralnych. Aktywi-
zował jednostki, wspomagając ich pomysłowość w celu pomnożenia 
ich kapitału społecznego. Rynek promował jednostki najbardziej uta-
lentowane i użyteczne społecznie. Kształtował moralność publiczną, 
wymuszając na nich przestrzeganie umów, zasad sprawiedliwości 
oraz współpracy z innymi członkami danej społeczności. Stał na 
straży stosunków demokratycznych, pełniąc rolę gwaranta wolności 
osobistych jednostki. Zachowanie tolerancyjne wobec różniącego 
się podmiotu uznawano za warunek funkcjonowania na wolnym 
rynku, jak również poszanowania poglądów wychodzących poza 
jego obszar. Koncentrowano się przede wszystkim na prawidłowym 
funkcjonowaniu gospodarki mającej zapewnić społeczne korzyści13. 

Jednakże już na początku XIX wieku podważano moralne i etyczne 
usposobienie społeczeństwa rynkowego jako społeczeństwa obywa-
telskiego. Kapitalizm wówczas zaczęto postrzegać pejoratywnie, jako 

10 Zob. E. Pietrzak, R. Szczepanik, Ł. Zaorski-Sikora, Aksjologia życia publicznego, 
Łódź 2011, s. 77.

11 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, 
Warszawa 2002.

12 Zob. E. Wnuk-Lipiński, Świat między epoki, Kraków 2004, s. 105.
13 Zob. K. Przybyszewski, Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa 

i państwa polskiego, Poznań 2013, s. 224–225.
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objaw nieludzkiej dominacji oraz wyzysku. Tożsamość kapitalizmu 
rynkowego uległa znaczącej przemianie, pozbawiając społeczeństwo 
obywatelskie demokratycznych więzi społecznych14.

Wpływ na to miała niewątpliwie panująca kultura promująca ma-
terializm. Stawia ona pieniądz na pierwszym miejscu w społecznym 
systemie wartości. Traktując go w kategoriach naczelnego środka po-
zwalającego osiągać szczęście, młodość oraz nieskrępowaną wolność. 
Akt konsumpcji doprowadza do pozbawienia wolności jej głębszych 
wartości. Kupowanie przez konsumenta niepotrzebnych gadżetów 
w rezultacie prowadzi go do odczuwania frustracji, wewnętrznej 
pustki. Tylko przez okres krótkiego czasu rola nabywcy jest dla jed-
nostki atrakcyjna, bo tak naprawdę wcale nie gwarantuje jej poczucia 
szczęścia w życiu osobistym15. 

Konsumpcja a świat wirtualny
Współczesny świat ludzki poprzez osiągnięcia technologiczne 

staje się światem wirtualnym o zasięgu globalnym. W wyniku czego 
komunikacja pośrednia za pomocą Internetu dokonuje wyparcia ko-
munikacji bezpośredniej. Zaciera się granica między rzeczywistością 
wirtualną a rzeczywistością realną16.

Oznacza to, iż więcej czasu ze swego życia jednostka spędza 
w sieci i tam prowadzi życie towarzyskie. Oddala się ona zatem od 
relacji, o której wspominał Emmanuel Levinas, od spotkań „twarzą 
w twarz”, gdzie może kontemplować Innego wykraczając poza siebie17. 
Obcowanie z innym w rozmowie buduje bazę dla dyskursu czy filozofii. 
Okoliczności towarzyszące prowadzeniu dialogu między jednostkami 
należą więc do najbardziej pierwotnych. Już w starożytności sam Platon 
w swych rozważaniach nawiązywał do tego, iż większe znaczenie po-
siada rozmowa w stosunku do tekstów zapisanych. Levinas przychyla 

14 Tamże, s. 224.
15 Zob. J. Rachocka, Konsumeryzm polityczny: obywatel konsument w społeczeństwie 

obywatelskim, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie 
transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006, s. 9.

16 Zob. R. Dziemba, Nowe media a koncepcja „piątej władzy”, [w:] Nowe media i polityka. 
Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 58.

17 Zob. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, 
Warszawa 1998, s. 18.
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się ku temu stanowisku, uznając rozmowę za wydarzenie wyjątkowe, 
gdzie daje się początek znaczeniu. Jednostka zatem nazywając jakąś 
rzecz, robi to dla innego, wytwarzając tym samym język18.

Podczas gdy w świecie wirtualnym nie kontempluje ona Innego, 
nie stara się wykroczyć poza siebie, co stara się sprzedać jako towar. 
To współczesne media wygenerowały nowy model społeczności ba-
zującej na podkreśleniu swej egzystencji za pomocą sieci. Osoba nie 
uczestnicząca w życiu wirtualnym czuje się obco. Człowieka zmusza 
się do zaakceptowania istnienia nowego podziału na swoich–obcych. 
W przeszłości obcy był odbierany jako ktoś, kto zakłóca ład i harmonie 
społeczną. Dziś natomiast obcość ściśle powiązana jest z kategorią 
uczestnictwa w formach bycia w danej kulturze, w tym także w kon-
sumpcji. Sam akt dokonywany jest przez ignorowanie jednostki. 
Jednakże obcy ma możliwość stać się swój, wtedy i tylko wtedy, gdy 
wyrazi chęć uczestnictwa w życiu wirtualnym19.

 Człowiek czuje się zobowiązany wyrażać się za pośrednictwem 
świata wirtualnego. Nie wystarczy jednostce więc być dobrą i poczciwą, 
by zyskać aprobatę społeczeństwa, te wartości przestają mieć znaczenie. 
Teraz dla jednostki istotnym jest, by zdobywać popularność, gdyż to 
ona sprawia, że czujemy się potrzebni, czyli inaczej mówiąc akcepto-
wani. Ludzie boją się prawdziwego kontaktu, wybierając możliwość 
ucieczki w głąb wirtualnej rzeczywistości. Dokonując wyboru świata 
wirtualnego, jednostka decyduje się na tworzenie w gruncie rzeczy 
tymczasowych, płytkich więzi społecznych, odpuszczając sobie two-
rzenia ich realnego, substancjalnego wymiaru.

Oznacza to, iż obecnie większość obywateli woli komunikować się 
za pośrednictwem portali internetowych. Taka forma nawiązywania 
kontaktów ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Pozytywna jest 
wówczas, jeżeli spełnia tylko rolę łącznika w podtrzymaniu znajomości 
z osobą mieszkającą w innym mieście, państwie etc. Negatywna wtedy, 
gdy stawiamy na kontakt wirtualny kosztem bezpośredniego obcowa-
nia z drugim człowiekiem. Ludzie często nie dostrzegają, że portale 

18 Zob. M. Waligóra, Etyczny projekt Emmanuela Levinasa – fenomenologi czy antyfeno-
menologia?, „Fenomenologia” 6 (2008) nr 6, s. 55–56.

19 Zob. A. Regiewicz, Globalne doświadczenie tożsamości (czyli o pizzy przed telewizo-
rem), [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Warszawa 
2003, s. 208–209.
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społecznościowe stają się dla nich głównym sposobem nawiązywania 
międzyludzkich relacji.

Pojawia się, więc problem polegający na braku zaangażowania 
obywateli w sprawy dotyczące sfery publicznej, gdyż zostają pochło-
nięci aktywnością w sferze wirtualnej. Społeczność wirtualna spełnia 
wizje idealnej rzeczywistości, dając człowiekowi pozór bycia w grupie. 
Realnie dochodzi, więc do skazania jednostki na samotność, którą 
umiejętnie oszukuje się technologicznymi gadżetami20.

Świat wirtualny pozwala kreować swój wizerunek niekoniecznie 
zgodny z rzeczywistością. W sieci jednostka może być kim zechce, co 
niesie ze sobą realne zagrożenia. Anonimowość daje mylne poczucie 
bezpieczeństwa, gdyż jest znakomitym narzędziem do manipulacji 
osób zawierających znajomości drogą wirtualną. Nie możemy do 
końca wierzyć, że profil na portalu społecznościowym jest w pełni 
autentyczny. Istnieje bowiem większe ryzyko oszukania człowieka 
w świecie wirtualnym niż w świecie rzeczywistym. Nic nie zastąpi 
prawdziwego kontaktu prowadzenia rozmów w cztery oczy, gdyż to 
one sprzyjają w budowaniu zaufania osobistego. Bezpośredni kontakt 
umożliwia dostrzeżenie emocji towarzyszących naszemu rozmówcy 
w trakcie wypowiadania się, czego konwersacja prowadzona przy 
użyciu klawiatury nie jest w stanie nam ukazać. Ktoś może nam wy-
stukać, że mu przykro, że nie chciał tego powiedzieć, a rechotać się 
do monitora, że po drugiej stronie naiwna osoba wierzy w te bzdury. 
Oczywiście w świecie realnym również może być jednostka oszukiwana 
przez swojego rozmówcę, lecz ma ona większą szansę na wyłapanie 
emocji, mimiki ciała drugiej strony i samemu podjęciu decyzji czy 
można swojemu rozmówcy zaufać, czy też nie. Z Internetem wiązane 
były nadzieje, że stanie się miejscem „spotkań, prowadzenia dialogów, 
wyrażania siebie”, iż będzie on odpowiednikiem starożytnej agory, 
gdzie ludzie będą mogli konfrontować swoje poglądy, myśli w duchu 
obywatelskim, co wzmagałoby wzajemne zaufanie. 

20 Tamże, s. 210.
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Problem zaufania w kontekście 

skomercjonalizowania rzeczywistości społecznej
 Problematyka zaufania nie jest nam obca, gdyż występuje w co-

dziennym życiu każdej jednostki. Natomiast istnieje bardzo wiele 
interpretacji na temat tego, czym właściwie ono jest i jak należy je 
rozumieć. Ciężko jest zatem uchwycić wielowymiarowość, jak i wielo-
aspektowość tegoż zjawiska. Zaufanie należy traktować jako zjawisko 
przynależące do kategorii analitycznej21.

 Zdaniem Piotra Sztompki: „Zaufanie jest zakładem podejmowa-
nym na temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi”22. Na 
ten zakład składają się elementy przekonania wyrażanego w praktyce, 
jak i w działaniu skutkującym przyjęcie zakładu. Zaufanie umożliwia 
ludziom poradzenie sobie z niepewną, jak i nie możliwą do skontrolo-
wania przyszłością. Odnosi się więc bezpośrednio do podejmowanych 
działań pozostałych jednostek. Nie polega na biernym rozważaniu tego, 
co wydarzy się w przyszłości. Warunkiem pojawienia się zaufania jest 
aktywne uczestnictwo, które niesie za sobą niemożliwe do przewidzenia 
konsekwencje. To dzięki zaufaniu człowiek otwiera się na drugiego 
człowieka23. Lustrzanym odbicie zaufanie jest tak zwana nieufność 
rozumiana jako zakład, ale o charakterze negatywnym. Opiera się 
ona na oczekiwaniu przez człowieka negatywnych poczynań innych 
w przyszłości. Jednostka, która jest nieufna dystansuje się poprzez 
unikanie i odmawianie podjęcia się działań. Do takiej sytuacji docho-
dzi wtedy, gdy istnieją realne podstawy, by stwierdzić, iż jednostka 
z którą się integrujemy nie będzie działała na korzyść moim interesom.

Sztompka wyróżnił wiele odmian zaufania, jak na przykład zaufanie 
publiczne, społeczne, anonimowe, osobowe, proceduralne, techno-
logiczne, konsumpcyjne, pomocnicze, ukierunkowane, rozproszone, 
systemowe, egzystencjalne, roszczeniowe czy aksjologiczne24. Nawią-
że do trzech odmian zaufania, badając zaufanie osobiste, pozycyjne 
i publiczne. Pierwsze z nich, nazywane jest także interpersonalnym 

21 Zob. K Przybyszewski, Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa 
i państwa polskiego, Poznań 2013, s. 110. 

22 P. Sztompka, Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Kraków 2007, s. 69–70.
23 Tamże, s. 70–72.
24 Tamże, s. 148–149.
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bądź międzyosobowym. Skierowane jest w stosunku do konkretnych 
jednostek, z którymi wdajemy się w bezpośrednie relacje. Przede 
wszystkim w grupie tej znajduje się rodzina, gdzie zaufanie opiera się 
na bliskości oraz zażyłości. Następnie zaś przyjaciele, sąsiedzi, part-
nerzy w interesach, znajomi, wobec tego są to osoby, z którymi znamy 
się osobiście, wchodząc z nimi w bezpośrednie interakcje. Zaufanie 
pozycyjne odwołuje się do określonych ról społecznych, urzędów, za-
wodów, stanowisk. Koncentrujemy się tutaj na sposobie działania, jakie 
są wymagane typowo dla danej pozycji społecznej. Wspomniane role 
społeczne występują w charakterze instytucjonalnym, gdzie jednostki 
praktykujące w danym zawodzie, działają zgodnie z obowiązującymi 
standardami, zyskując przez to nasze zaufanie. Najbardziej społeczeń-
stwo nieufne jest wobec polityków. Na szczycie hierarchii zaufania 
znajdują się osoby wykonywające zawód prawnika, lekarza, żołnierza 
czy profesora uniwersyteckiego. Zaufanie publiczne skierowane jest 
wobec organizacji, instytucji, w których zachodzą działania oraz inter-
akcje uwarunkowane przez zbiór reguł strukturalnych. W tej grupie 
znajdują się takie instytucje, jak chociażby szkoła, kościół, uniwersytet, 
bank, sąd, policja, parlament czy różnego typu przedsiębiorstwa.

Tymczasem przestrzeń wirtualna przyczyniła się do obniżenia po-
ziomu zaufania wśród ludzi przynależących do danego społeczeństwa. 
Traci na wartości zaufanie osobowe, zaś zyskuje zaufanie pozycyjne. 
Zaufanie osobowe występuje w wymiarze horyzontalnym, czyli 
w bezpośredniej relacji między jednostkami. Rodzaj takiego zaufania 
pozwala na współpracowanie ze sobą, gdyż oparte jest na wzajemnej 
serdeczności oraz wzajemnej pomocy. Osobiste zaufanie adresowane 
jest do ludzi z najbliższego otoczenia. Jednostka zatem jest w stanie 
ustalić tożsamość osoby, którą obdarza zaufaniem25.

Natomiast zaufanie pozycyjne ukazuje się w wymiarze werty-
kalnym, gdzie mamy do czynienia z relacją jednostka–instytucja. 
Internet staje się taką instytucją, która zastępuje nam relacje z innymi 
ludźmi. Jednostka w coraz mniejszym stopniu doświadcza zaufania 
osobowego, bowiem wypiera je zaufanie pozycyjne. Im więcej mamy 
znajomych na Facebooku, tym bardziej jesteśmy wiarygodni, że jeste-
śmy ludźmi towarzyskimi, a przez to godnymi zaufania. Pojawia się 
instytucja „ilości znajomych”, która ma uwiarygadniać jednostkę, że 

25 Zob. K. Przybyszewski, Kultura publiczna. Refleksje…, dz. cyt., s. 122–123.
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jest godna zaufania, a przez to warta poznania. Dlatego też jednostki 
tworzą i sprzedają swój image, by podnieść swoją wartość w świecie 
wirtualnym, by poszerzać krąg wirtualnych „przyjaciół”. 

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czym tak naprawdę jest portal 
społecznościowy. Trudność w podaniu konkretnej definicji wzmaga 
fakt powstawania coraz to nowszych usług, jak i urządzeń świad-
czących społecznościowe rolę. Nie należy zatem ograniczać danych 
portali społecznościowych do konkretnych stron internetowych, gdyż 
występuje wiele interakcji między użytkownikami i to one doprowa-
dzają do jednoczenia się internetowych stron, poczty, co traktujemy 
jako zewnętrzne wobec wydarzeń zachodzących na samym portalu26.

Na początku powstanie portali społecznościowych miało na celu 
ułatwić ludziom komunikowanie się. Z czasem jednak zatraciły swój 
pierwotny sens, stając się miejscem, gdzie człowiek pozbawia się swojej 
prywatności, sprzedając samego siebie. Posiadanie konta na portalu 
społecznościowym jest konieczne, aby potwierdzić swoje jestestwo. 
Obnażanie się ze swoich prywatnych problemów na forum kilkuset 
wirtualnych przyjaciół przyjmuje się w kategoriach katharsis. Relacjo-
nowanie, co się zjadło, gdzie się było, to bezcenne informacje dla rzeszy 
ciekawskich gapiów. Słowo zaczyna być bezwartościowe w tłumie 
masowych postów. Każdy chcę podtrzymać zainteresowanie wśród 
wirtualnej społeczności, zamykając się w czterech ścianach, godzina-
mi wpatrując się w monitor komputera. Człowiek decydując się wyjść 
z domu, koniecznie musi to uwiecznić na zdjęciach, żeby później tym 
osiągnięciem podzielić się z całą wirtualną społecznością. Kupowanie 
nie wymaga już wysiłku pójścia do supermarketu. Wszystko można 
kupić przez Internet. Jest to prawdziwe udogodnienie zwłaszcza, że 
trzeba być ze wszystkim na bieżąco. Przecież tyle się dzieje, nie można 
przegapić wirtualnych nowinek. Zaangażowanie w politykę obecnie 
coraz częściej polega na braniu aktywnego udziału w debatach na 
forach czy komentowaniu aktualności na portalach informacyjnych. 
Współczesny świat daje nam tyle możliwości, po co więc wykrzesać 
z siebie wysiłek pisania listów, jak można tą samą treść przemycić 
w kilka sekund. Szybko, łatwo i bezpiecznie bez wychodzenia z domu 
to motto dzisiejszych czasów.

26 Zob. R. Ilnicki, Kultura nienawiści na portalach społecznościowych jako zaburzenie 
tabuizacji, „Kultura Popularna” 34 (2012) nr 4, s. 159. 
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Zakupy za pośrednictwem Internetu są jedną z form wirtualizacji 
konsumpcji. Należałoby wskazać problem zaufania w stosunku do 
dokonywanych zakupów przez Internet. Najczęściej przyczyną nie-
zadowolenia jest inny wygląd produktu w rzeczywistości znacząco 
różniący się od obrazu zamieszczonego w Internecie. Ludzie obawiają 
się także tego, że dokonując zakupów w Internecie staną się ofiarami 
kradzieży, gdyż do sfinalizowania danej transakcji zmuszani są do 
udostępnia swoich danych personalnych, a coraz częściej media do-
noszą o faktach przechwytywania danych z kart kredytowych przez 
hackerów, którzy skrupulatnie uzyskawszy te dane, opróżniają konta 
bankowe osób dokonujących zakupów w sieci. Mimo to kupowanie 
przez Internet staje się coraz bardziej popularne w szczególności wśród 
młodych konsumentów. Pokolenie młodych XXI wieku właściwie uza-
leżnione jest od instrumentarium, jakim jest sieć, koncentruje się na 
korzyściach oferowanych przez Internet, począwszy od komunikacji 
z innymi poprzez konsumpcje wirtualną, lekceważąc zagrożenia, które 
niesie to instrumentarium27. 

Propagowanie konsumpcjonistycznego stylu życia doprowadziło 
do zachwiania tradycyjnych stylów życia i związanych z nimi wartości. 
Rodzi się społeczne przekonanie o tym, że wszystko jest na sprzedaż, 
a ilość posiadanych przez człowieka dóbr stanowi wyznacznik jego 
wartości. Osoba nie posiadająca drogiego telefonu, samochodu trak-
towana jest jak człowiek drugiej kategorii. Jednostka będąca w ich 
posiadaniu automatycznie pnie się na szczeblach społecznej hierarchii.

Stąd można wysnuć wniosek, że ludzie stają się coraz bardziej 
próżni, gdyż wyżej cenią powierzchowność niż osobowość bliźniego. 
Powiedzenie: „nie szata zdobi człowieka” w dzisiejszych czasach staje 
się anachroniczne, nikt już w to nie chce uwierzyć. To właśnie szata 
decyduje o posiadaniu godności ludzkiej. 

Społeczeństwo konsumpcyjne przestało postrzegać istotę ludzką 
w wymiarze jej człowieczeństwa. Zaczynamy człowieka oceniać na 
takich samych zasadach jak przedmiot, uwzględniając przede wszyst-
kim jego wartość wymienną na panującym rynku. Jednostka przestaje 
troszczyć się o swój byt, koncentrując się na sprzedaży samego siebie. 
Człowiek modyfikuje swoje poglądy, aby dostosować się do obowiązują-

27 Zob. M. Patrzałek, Zachowania młodych konsumentów podczas zakupów za pośredni-
ctwem internetu, „Nauki o Zarządzaniu” 13 (2012) nr 4, s. 173–175.
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cych wymagań narzuconych przez większość społeczeństwa. Jednostka 
ulegająca czynnikom zewnętrznym nie może się w pełni zrealizować, 
gdyż jej potencjał skrępowany jest przez społeczne wymogi28.

Konsumeryzm polityczny jako wybawienie człowieka 

ze szpon skomercjonalizowanej rzeczywistości 

społecznej
Współczesna sfera publiczna wymaga pełnego zaangażowania ze 

strony obywateli, owa aktywność powinna przejawiać się w chęci po-
święcenia własnych interesów dla dobra ogółu. Człowiek będący istotą 
społeczną zobowiązany jest do współdziałania z innymi jednostkami. 
Dlatego tak znaczącą rolę odgrywa sam proces budowania więzi spo-
łecznych. Nie mam tu na myśli relacji z rodziną czy z przyjaciółmi, lecz 
uczestnictwo w znacznie większych wspólnotach bądź organizacjach. 
Jednostka podejmująca działania w imię dobra wspólnego w ramach 
lokalnej społeczności, bądź solidaryzmu globalnego, staje się członkiem 
obywatelskiego społeczeństwa. 

Nadrzędnym celem społeczeństwa obywatelskiego jest możliwość 
realizacji inicjatyw ze strony obywateli mających bezpośredni wpływ 
na życie społeczne, kulturowe, jak również gospodarcze. 

Dotychczas najbardziej znana forma aktywności obywatelskiej 
przejawia się na rzecz różnorodnych organizacji pozarządowych. 
Istnieją także działania jednostek wynikające ze zrozumienia przez 
nich konsekwencji, jakie niosą ze sobą określone zjawiska. Przykładem 
tego typu zaangażowania jest coraz częściej pojawiająca się kategoria 

„konsumeryzmu politycznego” jako świadomego zaangażowania się 
człowieka w świat konsumpcji, by poprzez konsumpcję świadomie 
kształtować rzeczywistość polityczną29. 

Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, iż nie istnieje żaden związek 
między zachowaniem obywatela, a zachowaniem konsumenta. Obywatel 

28 Zob. M. Bogunia-Borowska, M. Śleboda, Globalizacja…, dz. cyt., s. 268.
29 Zob. J. Rachocka, Konsumeryzm polityczny: obywatel konsument w społeczeństwie 

obywatelskim, [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie 
transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006, s. 7–8. 
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bierze pod uwagę potrzeby wspólnoty, zaś konsument zwraca się ku 
własnym indywidualnym potrzebom. Dochodzi więc do pojawienia 
się konfliktu między obywatelem a konsumentem ze względu na 
sprzeczność ich interesów. Dlatego tak ważne jest, aby obywatelstwo 
i konsumpcja wzajemnie się uzupełniały nie konkurując ze sobą. 

Komplementarność obu tych kategorii spowodowałaby, że realizacja 
celów obywateli i konsumentów przebiegałaby w sposób równoległy. 
Chodzi mianowicie o to, iż konsument podejmując dobre decyzje 
przyczynia się do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Nie-
zależnie czy dana osoba występuje w roli konsumenta, czy obywatela 
będzie przestrzegać akceptowany przez siebie określony system wartości. 

 Stąd wniosek, że człowiek będący odpowiedzialny za swoje dzia-
łania sprawdzi się jako odpowiedzialny konsument, ale też odpowie-
dzialny obywatel. Współodpowiedzialność obywatelska oznacza, że 
jednostka myśli o następstwach podejmowanych przez siebie decyzji30.

Wszystko to ściśle powiązane jest z pojęciem autentyczności obywa-
telskiej. Autentyczność człowieka jako obywatela polega na zwalczaniu 
nieporozumień, jak i sprzeczności między jego autonomicznością bytu 
a aktywnością w życiu publicznym. Według Charlesa Taylora nabycie 
umiejętności pogodzenia postawy obywatela z etycznymi zasadami 
życia codziennego jest bardzo ciężka do osiągnięcia. Natomiast reali-
zacja dobra wspólnego możliwa jest we wspólnocie politycznej, gdzie 
panuje ład i harmonia nadająca jej tym samym trwałe oraz spójne fun-
damenty. Obywatel zatem musi dbać o dobro społeczne, szanując przy 
tym powszechnie przyjęte zasady moralne. Jego działania powinny 
uwzględniać wsparcie dla interesów ogółu nie zaś swoich własnych 
partykularnych interesów31. Konsumpcjonistyczny model, który obecnie 
występuje nie służy obywatelskiej autentyczności, przywrócić ją może 
model odpowiadający politycznemu konsumeryzmowi.

 Niektórzy konsumenci chcąc pozostać obywatelami, świadomie 
instrumentalizują konsumpcję, by wymusić odpowiednie działania 
polityczne. Na przykład poprzez wytworzenie klimatu nieufności do 
określonych produktów, producentów stosują chociażby i zachęcają 
innych (wykorzystując w tym celu wspomniane portale społecznościo-

30 Tamże, s. 9.
31 Zob. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. 

M. Gruszczyński i in., Warszawa 2001, s. 663. 
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we) do bojkotu danych towarów. Konsumeryzm polityczny traktujemy 
jako formę pozytywnej aktywności obywatelskiej.

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie z zachowaniem 
własnej podmiotowości możliwe jest wówczas, gdy człowiek racjonalnie 
będzie konsumował. Z ekonomicznego punktu widzenia konsumpcja 
wpływa na wzrost, jak i aktywność gospodarczą. Biorąc pod uwagę 
funkcje społeczną konsumpcji, należy wskazać wzrost zadowolenia 
ludzi ze swojej sytuacji egzystencjalnej. To pozwala nam postrzegać 
konsumeryzm jako moralną doktrynę pozwalającą osiągnąć szczęście 
w życiu doczesnym. W tym ujęciu konsumeryzm wyznacza charakter 
tego jak powinien wyglądać współczesny wzorzec dobrobytu. Ważne 
jest, aby zapanowała równość wszystkich w stosunku do wartości użyt-
kowej przedmiotów, jak i dóbr. Dlatego tak istotne jest, aby kształtować 
taką kulturę społeczną, która zaprzestanie postrzegania konsumpcji 
jako celu samego w sobie32.

Naomi Klein słusznie wskazuje, że współcześnie pod wpływem 
procesów konsumpcji oraz komercjalizacji życia społecznego na znaczne 
ograniczenia narażona jest nasza przestrzeń publiczna, a to przecież 
dzięki niej mamy możliwość dokonywania wyboru, jak i decydowania 
o tym jak będzie wyglądać przyszłość otaczającego nas świata33.

Zakończenie
Współczesność ukształtowała i nadała nowy sens zjawisku konsump-

cji. Mamy wręcz do czynienia z jej dominacją w życiu prywatnym, jak 
i publicznym. Co więcej w swej skrajnej postaci ma ona niewątpliwie 
destrukcyjny wpływ na kulturę społeczną każdego społeczeństwa. 
Konsumpcja dosłownie i w przenośni konsumuje znaczenie istoty 
ludzkiej jako podmiotu. W zamian oferując kult pieniądza oraz dóbr 
mających określać nasze bycie w świecie poprzez utratę podmiotowości, 
czyli doprowadza do zredukowania człowieka z bycia osobą do bycia 
konsumentem różnego typu dóbr. 

32 Zob. A. Paliwoda-Matiolańska, Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2011) nr 220, s. 315–317.

33 E. Pietrzak, R. Szczepanik, Ł. Zaorski-Sikora, Aksjologia życia publicznego, Łódź 
2011, s. 78.
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W dzisiejszych czasach wyznacznikiem wartości jest to, co po-
siadamy, a nie to co sobą reprezentujemy. Zgodzimy się chyba co do 
tego, że podkreślenie własnej egzystencji nie powinno określać pojęcie 

„mieć”, ale pojęcie „być”, bo to pierwsze uprzedmiatawia człowieka, 
zaś to drugie czyni go podmiotem wszelkich interakcji społecznych. 
W społeczeństwie konsumpcyjnym jednostka, która została zredu-
kowana do bycia konsumentem, coraz częściej przejawia zachowa-
nia kompensacyjne, które nakręcają ją do wzmożonej konsumpcji. 
Sprzyjają temu procesy globalizacyjne o charakterze gospodarczym, 
które stwarzają „wirtualny pieniądz”, dzięki któremu człowiek może 
nabywać różnego rodzaju towary nie mając ku temu odpowiednich 
zasobów. Zachowania tego typu w skrajnych przypadkach mogą czło-
wieka doprowadzić do choroby określanej mianem zakupoholizmu. 
Jest to poważne uzależnienie człowieka od samego aktu kupowania. 
Zakupoholizm można śmiało porównać do alkoholizmu, zarówno 
w pierwszym, jak i drugim przypadku człowiek nie jest w stanie 
powstrzymać swojej żądzy czy to od kupowania, czy to od spoży-
wania alkoholu. Taka jednostka pozbawia się stopniowo swojej woli, 
ubezwłasnowolnia się w rezultacie czując się bezsilna wobec nałogu. 
Podlega zatem uprzedmiotowieniu.

Tradycyjne wartości przegrywają walkę z powszechnie panującą kon-
sumpcją. W przeszłości ludzie uznawali, na przykład dobro rodziny za 
wartość nadrzędną, dziś natomiast taką rolę pełni niewątpliwie pieniądz 
pozwalający na zdobywanie oraz gromadzenie dóbr konsumenckich. 
Na ludziach wymusza się aktywny udział w konsumpcji, ponieważ 
bierność wobec niej może skutkować ostracyzmem społecznym. Jednost-
ka wzbraniająca się przed prowadzeniem konsumpcyjnego stylu życia 
traktowana jest w kategorii wyrzutka stojącego poza społeczeństwem. 
Jeśli nie potrafi się ona odnaleźć w świecie konsumpcji, postrzega się ją 
jako nieudacznika życiowego, a w konsekwencji jednostkę obcą. Kiedyś 
obcy interpretowany był jako ktoś zakłócający ład społeczny, czy też 
ktoś kto nie przynależy do danego społeczeństwa. Współcześnie obcy, 
to ten człowiek co nie chce się dostosować do reguł wyznaczonych 
przez społeczeństwo konsumenckie.

Należy więc zauważyć, że chluba współczesności, jaką jest indywi-
dualizm jednostki nie przejawia się w takiej postaci, jakiej powszechnie 
oczekiwalibyśmy, czyli jako jej upodmiotowienie, lecz wręcz przeciw-
nie prowadzi do jej uprzedmiotowienia. Przecież najistotniejszą cechą 
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charakterystyczną dla indywidualizmu stanowi wolność jednostki do 
dokonywania wyboru czy też podejmowania decyzji. Gdzie zatem 
ta wolność? Czy mamy jej wypatrywać w przymusie przestrzegania 
zasad narzuconych przez królestwo konsumpcji? Pozorny obraz wol-
nego wyboru cieszy tylko tych, co nie potrafią spojrzeć głębiej, nie są 
zdolni do refleksji nad tym, co należy cenić, jakie wyznaczyć sobie 
cele. Co zrobić, aby życie jednostki nabrało większego sensu, by nie 
było wyłącznie nakierowane na osiągnięcie materialnego dobrobytu? 

Współczesny indywidualizm wspierany przez konsumpcjonizm 
doprowadził do znacznego osłabienia zaangażowania obywateli 
w sprawy dotyczące sfery publicznej. Ludzie wolą skoncentrować się 
na własnych potrzebach, nie bacząc na potrzeby innych. Wszystko 
to powoduje, że zanika pierwotne znaczenie wspólnoty tworzonej 
w duchu solidarności, braterstwa. Zostaje ona zastąpiona wspólnotą 
ludzi egoistycznie pragnących zaspokoić swoje partykularne interesy.

Społeczeństwo konsumpcyjne dokonało transformacji człowieka 
z obywatela na konsumenta. Oznacza to, iż społeczeństwo obywatel-
skie zostało wyparte za pomocą konsumpcji i komercjalizacji na rzecz 
społeczeństwa rynkowego. W tym miejscu warto także wspomnieć 
o procesach globalizacyjnych biorących udział w procesie osłabienia 
obywatelskiego statusu, ale wspierających za to status konsumenta. 
Konsumenci są siłą napędzającą rozwój kapitalizmu. Kapitalizm ryn-
kowy powoduje zatracenie się więzi społecznych między obywatela-
mi. Za jego sprawą przeistoczeniu ulega system wartości, na którego 
czele stanął pieniądz, wypierając wartości, takie jak: rodzina, miłość 
bliźniego czy przyjaźń. 

Poważny problem ówczesnej rzeczywistości stanowi również 
słabnąca pozycja świata rzeczywistego w stosunku do świata wir-
tualnego. Jednostki wolą komunikować się ze sobą poprzez Internet 
w wyniku czego wyparciu ulega komunikacja bezpośrednia, a jej 
miejsce zajmuje komunikacja pośrednia. Prowadzi to do oddalania się 
ludzi od siebie, gdyż w znaczącej mierze obcowanie z drugim odbywa 
się w przestrzeni wirtualnej. Egzystencja współczesnego człowieka 
uwarunkowana jest możliwością uczestniczenia w świecie wirtualnym, 
bowiem wtedy stwarzane są lepsze warunki na szybsze nabywanie 
dóbr, czyli na bycie jeszcze większym konsumentem, co prowadzi do 
zjawiska „nadkonsumpcji”. Poświęcamy większość swojego wolnego 
czasu na konsumpcje, bo przecież w niej człowiek odnajduje możli-
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wość ucieczki od doczesnych problemów. Oferuje ona mu mnóstwo 
gadżetów mających złudną moc radzenia sobie z wewnętrzną pustką. 

Niepokojący jest fakt, że to przedmioty zaczynają dominować nad 
człowiekiem, a nie człowiek nad nimi. Sami zaczynamy utożsamiać 
swoje bycie z posiadaniem dóbr. Wierzymy, że gdy mamy piękny 
samochód, nowoczesny telefon ulepszamy swoje własne „ja”. Stajemy 
się, zatem coraz bardziej próżni, wzajemnie oceniając siebie pod kątem 
posiadania konsumenckich dóbr. Takie postrzegania drugiego czło-
wieka doprowadza do upadku moralnego ówczesnego świata. Zdaje 
sobie sprawę, iż jest to mocne stwierdzenie, ale jak nazwać docenianie 
powierzchowności człowieka kosztem jego wnętrza? 

Człowiek dający się oczarować konsumpcją, zaczyna wierzyć, że 
wszystko jest na sprzedaż, jak i wszystko można kupić. Nie chodzi tu 
już o same towary oferowane na wolnym rynku. Jednostka zaczyna 
handlować wartościami, takimi jak przyjaźń czy miłość. Nie bez 
znaczenia powstało słynne powiedzenie: „prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie”. Należy sobie uświadomić, że jesteśmy czymś 
więcej niż tylko konsumentami. Dlatego nie można zgadzać się na 
uprzedmiotowienie człowieka, czyli na sprzedaż samego siebie, swojej 
tożsamości, swojego jestestwa.

Ze światem wirtualnej konsumpcji wiążą się poważne zagrożenia 
dla podmiotowości człowieka, dla jego bycia osobą. Można zauważyć, 
że portale społecznościowe mimo swej nazwy nie są już narzędziem 
komunikacji, lecz miejscem gdzie można „sprzedawać” siebie i swoją 
prywatność. Gdzie leży przyczyna tego, że chętniej obnażamy się 
przed wirtualną społecznością? Może sedno sprawi tkwi w tym, że tak 
naprawdę czujemy się odważniejsi, kiedy stukamy w klawiaturę niż 
wtedy, gdy narażeni jesteśmy na reakcje swojego rozmówcy w kontakcie 
bezpośrednim. Może po prostu chcemy za sprawą wirtualnej otwartości 
pokazać się z jak najlepszej strony, uzyskać aprobatę, skupić na sobie 
uwagę innych. Znacznie łatwiej przecież wykazać się w Internecie niż 
w rzeczywistości. Portale społecznościowe, zamiast być tylko dodat-
kiem do wzmocnienia więzi społecznych, stają się głównym miejscem 
nawiązywania międzyludzkich relacji. 

Oczywiście wszystko to ma związek z rosnącym brakiem zaan-
gażowania obywateli w sferę publiczną, gdyż koncentrują się na ak-
tywności w świecie wirtualnym. Jest to niepokojące, bowiem z dnia na 
dzień zmniejsza się nasz wpływ na to jak będzie wyglądała przyszłość 
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społeczeństwa, w którym przyszło nam żyć. Co więcej, zanika dyskurs 
publiczny, który pozwalałby na wprowadzenie pozytywnych zmian 
czy to w polityce, czy to w panującej kulturze. 

Ciężko jest umacniać sferę publiczną, gdzie nie ma integracji 
obywateli wobec spraw które poruszają ich sumienia. Należałoby się 
zatem zastanowić, czy satysfakcjonuje nas obecna sytuacja, jeżeli nie 
to dlaczego nic z tym nie robimy? Stajemy się bierni, przyglądamy się 
z boku. Dystansujemy się od tego, co dla nas jest niewygodne.

Wyjście z impasu, które narzuca „skomercjanalizowana i konsump-
cyjna” rzeczywistość społeczna jest jedno, to znaczy należy dążyć do 
tego, by społeczeństwo składało się równocześnie ze świadomych kon-
sumentów i ze świadomych obywateli. Dlatego też powstało zjawisko 
określane mianem konsumeryzmu politycznego. Przejawia się w ak-
tywnym działaniu, które ma za zadanie wpłynąć na obraz współczesnej 
konsumpcji. Działania te polegają na przemyślanym dokonywaniu zakupu 
określonych towarów, aby dzięki temu uzyskać zamierzony rezultat. 
Przykładem może być chociażby kupowanie przez nas produktów wy-
produkowanych w obrębie naszego kraju. Zabieg ten przyczyniłby się 
do rozwoju narodowych przedsiębiorstw, jak i zmniejszyłby problem 
bezrobocia. Bojkotowanie produktów określonej marki także należy do 
tego typu aktywności. Niewątpliwie konsumeryzm polityczny sprzyja 
zaangażowaniu obywateli w sprawy dotyczące życia publicznego. Co 
więcej, wspomniany konsumeryzm doprowadza do połączenia dwóch 
postaw, jedną z nich jest postawa obywatela, drugą zaś postawa konsu-
menta. Postawa kryjąca się za konsumeryzmem politycznym poszerza-
łaby krąg wzajemnego zaufania obywateli do siebie, jak i wzmacniałaby 
ideę obywatelskości. 

Wykorzystując swój potencjał intelektualny „obywatelskiego kon-
sumenta”, stajemy się świadomym podmiotem, a nie bezmyślnym 
przedmiotem, który nie posiada żadnej siły sprawczej. „Obywatelski 
konsument” zyskuje wówczas poczucie własnej wartości, które potrzebne 
jest dla zbudowania ogólnej kultury zaufania w społeczeństwie. Wszystko 
to może przyczynić się do znaczącego postępu w rozwoju przestrzeni 
publicznej. Powstaje baza dla dyskursu pozwalającego wzmocnić spo-
łeczne zaufanie. Ponieważ zaczynamy wspólnie rozwiązywać problemy, 
dążąc do osiągnięcia dobra wspólnego. Wtedy też pojawia się tak istotna 
autentyczność obywatelska stwarzająca godne warunki rozwojowe 
społeczeństwa obywatelskiego. Rośnie zatem na sile zaufanie interper-
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sonalne opierające się na obcowaniu z drugim człowiekiem. Zyskuje 
przez to społeczeństwo, gdyż zrzuca okowy negatywnej konsumpcji, 
w miejsce której pojawia się konsumpcja pozytywna wytworzona przez 
rozumnych obywateli (konsumeryzm polityczny).

Współcześnie wbrew temu, co powszechnie się sądzi, mamy raczej 
do czynienia z dominacją zaufania pozycyjnego w sieci nad zaufaniem 
osobowym w świecie realnym. Nie sprzyja to budowaniu trwałych więzi 
międzyludzkich. Dlatego tak ważne jest, aby ludzie zaczęli komuniko-
wać się ze sobą nie tylko w świecie wirtualnym, ale przede wszystkim 
w świecie rzeczywistym. To w świecie rzeczywistym żyjemy, świat 
wirtualny możemy wyłącznie traktować jako formę odskoczni od tego, 
co się dzieje. Nie należy więc uciekać od problemów współczesnego 
świata. Z problemem należy się zmierzyć „twarzą w twarz”. 
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Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

 Zaufanie na rynku usług finansowych

Pewność, wiarygodność, odpowiedzialność, 

etyka, moralność
Zaufanie można definiować na wiele sposobów. W kategoriach 

psychologicznych – a zatem tych, które są najbliższe naszemu do-
świadczeniu życiowemu – jest to „całkowite zawierzenie komuś, wiara 
w kogoś; ufność”1.

Według Piotra Sztompki „zaufanie jest zakładem podejmowanym 
na temat niepewnych, przyszłych działań́ innych ludzi”2. Francis Fu-
kuyama uważa, że „zaufanie to mechanizm oparty na założeniu, że 
innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne 
zachowanie oparte na wyznawanych normach”3. Zaufanie o wartości 
pragmatycznej definiuje się ̨ jako „nieformalną normę” zmniejszającą 
koszty ekonomicznej transakcji, które tworzą ̨ nadzór nad zawiera-
niem kontraktów, rozsądzanie sporów i egzekwowanie formalnych 
porozumień4.

1 Nowy Słownik Języka Polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
2 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 70. 
3 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, 

Warszawa–Wrocław 1997, s. 38. 
4 Zob. R. Inglehart, Trust, well-being and democracy, [w:] Democracy and trust, red. 

M. E. Warren, New York–Cambridge 1999.



126 Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Według Davida Gooda „codzienne życie społeczne, które uznajemy 
za naturalne, jest bez zaufania po prostu niemożliwe”5. Należy też 
pamiętać o ważnej roli zaufania w życiu politycznym i gospodarczym.

Zaufanire to wartość niezbędna do funkcjonowania rynku usług 
finansowych. Celem artykułu jest wskazanie roli zaufania na rynku 
usług finansowych. W artykule zidentyfikuję interesariuszy instytucji 
zaufania i omówię kwestie zaufania w ich relacjach.

Co to jest rynek finansowy?
Rynek finansowy to miejsce, gdzie dochodzi do transakcji finan-

sowych. Na współczesnym rynku finansowym dokonują transakcji 
niezliczone podmioty – wyspecjalizowani usługodawcy i pośrednicy, 
których działalność jest nastawiona na maksymalizację zysku i związana 
z ustanowionymi prawami, normami, profesjonalnymi zasadami i re-
gułami. Mamy zatem do czynienia z siecią procesów, w trakcie których 
równocześnie w ograniczonej przestrzeni tradycyjnej i nieograniczo-
nej przestrzeni wirtualnej spotykają się różne formy przedsiębiorstw 
oraz różne formy finansowania. Na tym rynku pieniądz współistnieje 
w formach tradycyjnych oraz elektronicznych aż do wirtualnej włącznie. 
Wydaje się, że ten rynek jest w jeszcze większym niż dotąd stopniu 
skomplikowany na skutek współzależnego powstawania wielu zjawisk 
równocześnie i niemal nieograniczonej mobilności jego uczestników. 
Tym samym zaufanie zachowuje swoje istotne znaczenie w odniesieniu 
do praktyki obrotu gospodarczego. Jak zauważa Dembiński: 

Rynek jest jednym ze wsporników zaufania publicznego w ra-
mach systemu pieniężno-finansowego (co sprawia, że wszyscy 
gracze zgadzają się co do tego, iż powinien być podtrzymywany 
w swoim działaniu i broniony), ale jednocześnie powinien być 
także miejscem zażartej, choć dyskretnej walki każdego z graczy 
o zapewnienie sobie możliwie największej części wspaniałych 
dochodów, które ten rynek generuje. […] rynek finansowy jest 
w rzeczywistości zbiorem powiązań i procedur pomagających 
w dokonywaniu transakcji i świadczeniu usług6.

5 Cyt. za: P. Sztompka, Zaufanie. Fundament…, dz. cyt., s. 12. 
6 P. H. Dembiński, Finanse po zawale, Warszawa 2011, s. 74–75.
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Interesariusze instytucji finansowej 
Interesariusze (stakeholders) – są to jednostki lub grupy, na które 

firma bezpośrednio i pośrednio oddziałuje i które oddziałują na nią. 
Można wymienić zewnętrznych interesariuszy instytucji finansowej:

· społeczeństwo,
· państwo,
· bank centralny,
· nadzorcy i regulatorzy,
· klienci,
· dostawcy,
· konkurenci,
· media,
· związki zawodowe,
· inne grupy interesariuszy.

I interesariuszy wewnętrznych:
· pracownicy,
· udziałowcy (inwestorzy),
· Rady nadzorcze

Poniżej omówię znaczenie zaufania w relacjach z wybranymi 
grupami interesariuszy.

Społeczeństwo
Banki są uznawane za instytucje zaufania publicznego. Pomimo 

powszechnego posługiwania się tym pojęciem istnieją problemy w jego 
zdefiniowaniu. Można przyjąć, że instytucje zaufania publicznego 
działają według pewnych norm o charakterze ogólnospołecznym. In-
stytucje te pełnią istotne funkcje społeczne, a ich działania wpływają 
na sytuację jednostek, grup i społeczeństwa jako całości. Stąd wynika 
szczególna rola instytucji zaufania publicznego oraz oczekiwanie spo-
łeczeństwa, że będą wypełniać wysokie standardy, działać w sposób 
pewny i dawać poczucie bezpieczeństwa. 

Szczególna rola banków jako instytucji zaufania publicznego polega 
na tym, że banki, jako pośrednicy finansowi prowadzący działalność 
opartą na powierzonych im depozytach, muszą brać pod uwagę nie 
tylko własne interesy – nastawienie na maksymalizację zysku – ale 
także odpowiedzialność wobec społeczeństwa.

Zaufanie społeczne do instytucji finansowych jest wzmocnione przez 
szeroko rozpowszechnione przekonanie (zaufanie banków do państwa), 



128 Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

że państwo podejmie działania w celu ratowania zagrożonego banku 
przed upadłością i utratą oszczędności przez deponentów. Dotyczy 
to zwłaszcza dużych banków7, których upadłość mogłaby wywołać 
negatywne skutki dla całego systemu bankowego, gospodarki, a także 
zachwiać zaufanie publiczne do banków. Ratowanie banków odbywa 
się pieniędzmi z budżetu państwa, czyli z podatków społeczeństwa, 
można przyjąć, że kosztem społeczeństwa. W czasie kryzysów, co było 
widoczne w czasie ostatniego kryzysu finansowego, całe społeczeństwo 
ponosi koszty ratowania banków i zaufania publicznego8. 

Jednocześnie przyjmuje się, że banki mają obowiązek moral-
ny wobec całego społeczeństwa spełniania jego oczekiwań, 
że będą dawały dostęp równy i sprawiedliwy do swych 
świadczeń gospodarczych (produktów, usług finansowych) 
oraz będą pozytywnie oddziaływały na kształtowanie ładu 
społeczno-gospodarczego. 
Społeczeństwo oczekuje odpowiedzialności społecznej ze 
strony przedsiębiorstw finansowych, zarówno w sensie 
pozytywnym, jak i zapobiegania negatywnym skutkom 
ich działalności. Odpowiedzialność pozytywna powin-
na przejawiać się w tworzeniu infrastruktury finansowej 
umożliwiającej funkcjonowanie i rozwój jednostek i firm. 
Odpowiedzialność prewencyjna powinna polegać na szu-
kaniu środków i sposobów uniknięcia lub przynajmniej 
ograniczenia nasilających się zagrożeń związanych z: ry-
zykiem wykluczenia (nieposiadanie pewnych praw, np. 
wykluczenie finansowe – wykluczenie z rynku bankowe-
go), ryzykiem popadnięcia w biedę (polaryzacja bogactwa 
i ubóstwa), ryzykiem finansowym (utrata kontroli nad 
transakcjami, utrata zdolności spłat kredytów), ryzykiem 
związanym z pracą (deprecjonowanie wartości pracy), ry-
zykiem związanym z konsumpcją (wzrostem konsump-
cji), ryzykiem związanym ze sprawowaniem jakiejkolwiek 

7 W bankowości funkcjonuje pojęcie „zbyt duży by upaść” („too big to fail”).
8 W Wielkiej Brytanii rząd przeznaczył 400 mld funtów na poprawienie płynności 

banków i odblokowanie rynku pożyczek międzybankowych. Niemcy przeznaczyły 500 
mld euro na gwarancje zobowiązań banków, a Francja 320 mld euro. To tylko przykłady 
pomocy udzielanej przez państwa bankom. 
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funkcji decyzyjnej (w tym nierespektowanie przyjętych 
norm moralnych)9.

Państwo
Państwo jest szczególnym interesariuszem systemu finansowego. 

Wynika to z jego rozlicznych funkcji, przede wszystkim wewnętrz-
nych, takich jak: funkcja prawodawcza, porządkowa, administracyjna, 
gospodarcza czy socjalna.

Państwo podlega ocenie obywateli pod kątem zaufania, szczególnie 
jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, dające różnego 
rodzaju gwarancje.

Jako prawodawca tworzy środowisko legislacyjne, w którym 
funkcjonują obywatele, jako osoby fizyczne, a także różnego rodzaju 
przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje; w tym instytucje finansowe. 
Z punktu widzenia niniejszych rozważań ważne jest zachowanie w sy-
stemie prawnym właściwej równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą 
a bezpieczeństwem obrotu, pomiędzy ochroną własności prywatnej 
kapitału a ochroną konsumenta. Państwo poprzez odpowiednie regu-
lacje umożliwia konkurencję na rynku lub ją ogranicza, dopuszczając 
do powstawania różnych form monopolu. Państwo wreszcie może 
zwalczać lichwę, karać za postępowanie niepożądane, szkodliwe. 
W ramach swojej funkcji socjalnej może przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu, w tym działać na rzecz integracji finansowej.

Państwo jest zainteresowane bezpieczeństwem deponentów i pew-
nością obrotu gospodarczego. Dlatego też tworzy instytucje, które 
temu służą, takie jak instytucje nadzorcze, regulacyjne czy też gwa-
rantujące (ubezpieczające). W Polsce nadzór nad rynkiem finansowym 
(sektor bankowy, ubezpieczeń, kasy spółdzielcze, rynek kapitałowy, 
emerytalny, usług płatniczych) pełni Komisja Nadzoru Finansowego 
(KNF)10, a bezpieczeństwo depozytów zdeponowanych w bankach 
i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantuje 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)11.

9 A. Łukasiewicz-Kamińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, 
Warszawa 2011.

10 www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/index.html (1.12.13).
11 www.bfg.pl/node/1 (1.12.13).
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Banki są instytucjami pod specjalnym nadzorem państwa, którym 
system prawny wyznacza ramy dużo bardziej szczegółowo niż innym 
podmiotom gospodarczym. Niemal każda czynność bankowa musi być 
przeprowadzona na podstawie przepisów prawa z powodu jej znacze-
nia dla osób, gospodarstw domowych i innych uczestników rynku.

Państwo rozszerza katalog czynności bankowych (np. bankowość 
internetowa, wydawanie pieniądza elektronicznego), a także dopusz-
cza do ich wykonania szerszy krąg instytucji finansowych (według 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych12 powo-
łano do życia nowy typ niebankowej instytucji finansowej działającej 
na mocy zezwolenia KNF). Społeczeństwo może być przekonane, że 
instytucje finansowe są godne zaufania, jeśli otrzymują coraz większe 
uprawnienia i możliwości działania.

Bank centralny
Funkcje bankowości centralnej w wielu państwach ulegają zmianie, 

w miarę jak funkcje nadzorcze i regulacyjne wobec sektora bankowego 
przenoszone są do odrębnych, wyspecjalizowanych instytucji. Banki 
centralne pozostają jednak (obok funkcji związanych z kreacją pieniądza 
papierowego) wspomnianymi powyżej pożyczkodawcami ostatniej 
szansy. Jeśli instytucja finansowa zagrożona jest utratą płynności 
czy wręcz niewypłacalnością, może w ramach działań naprawczych 
uzyskać kredyt z banku centralnego. 

W Polsce taką funkcję pełni Narodowy Bank Polski, którego głów-
nymi obszarami działalności są:

· prowadzenie polityki pieniężnej,
· działalność emisyjna,
· rozwój systemu płatniczego,
· zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
· obsługa Skarbu Państwa,
· działalność edukacyjna i informacyjna.

Nadzorcy i regulatorzy
Banki mają zaufanie, że podejmowane przez instytucje regulujące 

decyzje są rzetelne, zgodne z prawem i potrzebą działań. Jak wspo-

12 Ustawa o usługach płatniczych opublikowana 23 września 2011 r. (Dz.U. nr 199 
poz. 1175).
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mniano powyżej, państwa a ostatnio także struktury ponadnarodowe, 
takie jak Unia Europejska, tworzą instytucje, których rolą jest zapew-
nienie stabilności rynku finansowego, bezpieczeństwo, minimalizacja 
ryzyka, tworzenie reguł działania uczestników rynku, licencjonowanie, 
kontrola, zapobieganie stratom; wreszcie wypłata depozytów (czy 
szerzej: oszczędności obywateli) w przypadku bankructwa instytucji 
finansowej. Ich skuteczność jest różna, jednak wraz z organami państwa 
odpowiadającymi za finanse i rynek tworzą tzw. sieć bezpieczeństwa, 
która ma za zadanie utrzymywać zaufanie społeczeństwa do rynku 
finansowego.

Rynek finansowy jest niestety przykładem swego rodzaju wahadła 
regulacyjnego: kryzysy finansowe powodują zaostrzanie przepisów, 
a szczególnie norm i regulacji, natomiast stabilizacja finansów i wzrost 
gospodarczy skutkują deregulacją. Ta z kolei może prowadzić do rozluź-
nienia standardów, zwiększania apetytu na ryzyko a w konsekwencji 
strat, które znów spowodują reakcję regulatora. 

Zaufanie do instytucji finansowych może ulec zachwianiu również 
na skutek braku konsekwencji w egzekwowaniu prawa oraz niesku-
teczności działań nadzorcy.

Poczucie, że instytucje finansowe są praktycznie bezkarne 
w swoich działaniach oraz, że nieetyczne, nieuczciwe dzia-
łania nie wiążą się z sankcjami, powodują brak zaufania. 
Również brak zdecydowania w ważnych kwestiach, brak 
reakcji w przypadku nadmiernego ryzyka czy wręcz zagro-
żenia niewypłacalnością instytucji wpływa negatywnie na 
świadomość interesariuszy13.

Klienci
Klientami banków są przede wszystkim deponenci i kredytobiorcy. 

Są to osoby fizyczne oraz osoby prawne, w tym przedsiębiorcy, inne 
banki, państwo, organizacje społeczne itd.

Deponenci oczekują, że bank będzie bezpiecznie przechowywać 
środki przez nich zdeponowane i nie będzie inwestować ich z nad-
miernym ryzykiem. Zaufanie ma bardzo duże znaczenie z punktu 
widzenia klienta, który deponuje w banku swoje pieniądze, wierząc, że 

13 Tamże, s. 40.
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otrzyma je w dowolnym lub uzgodnionym w umowie terminie, będą 
one bezpieczne w banku i nie stracą na wartości dzięki właściwemu 
oprocentowaniu. Jednocześnie bank obdarza pewnym zaufaniem 
deponentów, wierząc, że nie wypłacą depozytów przed zawartym 
w umowie terminem, ponieważ środki zdeponowane stanowią pod-
stawę działalności banku. Właściwe inwestowanie i obrót powinien 
przynosić dochód dla banku.

Druga grupa klientów banku – kredytobiorcy, zawierając umowę 
kredytową, obdarzają zaufaniem bank w kwestii braku zmian w umo-
wie w czasie jej trwania np. wzrostu oprocentowania, wcześniejszego 
wypowiedzenia umowy. Takie zmiany mogłyby znacznie zwiększyć 
koszt kredytu lub spowodować brak możliwości spłaty. Banki również 
obdarzają kredytobiorców zaufaniem – wierzą, że będą w terminie 
spłacać raty zaciągniętych kredytów. 

Banki mogą współpracować w zakresie wzajemnego udzielania 
kredytów, a operacje te opierają się w dużej mierze na wzajemnym za-
ufaniu. Jak ważne jest zaufanie na rynku pożyczek międzybankowych 
można było się przekonać w czasie ostatniego światowego kryzysu 
finansowego zapoczątkowanego w 2008 roku w USA. 

Deficyt zaufania okazał się równie destrukcyjny jak deficyt 
pieniędzy, ponieważ kłopoty z płynnością mają nie tylko po-
tencjalni bankruci, ale i dobrze zarządzane przedsiębiorstwa. 
Instytucje finansowe boją się udzielać pożyczek między sobą, 
bo nie wiadomo, która okaże się niewypłacalna. Dostęp do 
kredytu staje się utrudniony, jego cena wysoka. Zatem prob-
lemy systemów finansowych przekroczyły znacznie granice 
branżowe (cierpią nie tylko banki, fundusze inwestycyjne, 
giełdy, ale także przemysł, handel, budownictwo i inne), 
geograficzne (praktycznie dotyczy już niemal całego świata, 
chociaż różnych regionów w różnym stopniu), społeczne 
(kryzys zubożył nie tylko instytucje finansowe, ale poprzez 
giełdy, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne – wszyst-
kie grupy społeczne w różnych krajach, a jego skutki dają się 
już mierzyć spadkiem produkcji i wzrostem bezrobocia)14.

14 Tamże, s. 46.
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Dostawcy
Dostawcy, powierzając swoje produkty i usługi, mają zaufanie, 

że otrzymają za nie wynagrodzenie w ustalonym w umowie kupna-
-sprzedaży terminie. Odbiorcy (banki) obdarzają zaufaniem jakość 
dostarczonych produktów i usług, a także dostawcę na okoliczność 
roszczeń gwarancyjnych.

Pracownicy
Zaufanie banku w stosunku do pracowników ma wymiar etyczny 

i finansowy. Pracownicy stanowią zazwyczaj pierwszą linię w kon-
taktach z klientami, od ich profesjonalizmu, uczciwości, rzetelności 
w znacznym stopniu zależy wizerunek banku. Stąd we wszelkiego 
rodzaju badaniach i ankietach prowadzonych wśród klientów duży 
nacisk kładzie się na ocenę tego jak pracownicy wypełniają swoje 
obowiązki. Nieuczciwość pracownicza jest także jednym z ważnych 
rodzajów ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe. Dotyczy 
nie tylko możliwości defraudacji ale także kradzieży i nieuczciwego 
wykorzystania danych osobowych. Ten ostatni obszar, nabierający 
znaczenia w związku z przetwarzaniem ogromnej liczby informacji 
o obywatelach, w tym informacji wrażliwych, których ujawnienie czy 
przejęcie może prowadzić do strat, jest chroniony odrębnymi przepisami, 
w Polsce Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497).

Zarządzanie i kreowanie zaufania w zarządzaniu przedsiębior-
stwem, jakim jest bank, zmniejsza potrzebę monitorowania zachowań 
pracowniczych. Zaufanie w relacjach między współpracownikami, 
podwładnymi i przełożonymi, „jest jednym z najistotniejszych czyn-
ników wpływających na satysfakcję z pracy. Brak zaufania wiąże się 
z kolei z dużymi kosztami ponoszonymi przez pracownika, głównie 
emocjonalnymi i transakcyjnymi, a umiejętność ich niwelowania od-
zwierciedla istniejący poziom zaufania”15. Brak zaufania w organizacji 
ma wpływ na trudności w podejmowaniu dobrych decyzji, utrudnia 
tez rozwój więzi społecznych. Zaufanie jest kapitałem społecznym, 
znacznie ogranicza negatywne następstwa zmian organizacyjnych 

15 M. Bugdol, Wymiary i Problemy Zarządzania Organizacją Opartą na Zaufaniu, www.
empik.com/wymiary-i-problemy-zarzadzania-organizacja-oparta-na-zaufaniu-bugdol-

-marek,p1044867091,ksiazka-p (01.12.2013).



134 Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

i ułatwia dokonywanie zmian w grupie pracowniczej. Umożliwia 
skuteczne uczenie się i wychodzenie organizacji z kryzysu, sprzyja 
integracji, produktywności i wprowadzaniu zmian oraz decyduje 
o jakości stosunków międzyludzkich16.

Powodem rezygnacji z pracy może być utrata zaufania do pracodawcy. 
Kontrowersyjna wydaje się sprawa związana z wypłatą w 2009 roku 
przez AIG wysokich premii menedżerom, wykorzystując pieniądze 
przeznaczone na ratowanie firmy przed bankructwem w związku 
z kryzysem finansowym. Menedżerowie zostali zmuszeni przez 
oburzoną opinię publiczną do zwrotu pieniędzy, ale oskarżyli firmę, 
że nadużyła ich zaufanie. Wiceprezes AIG wystosował rezygnację, 
którą opublikowano w „New York Timesie”: „my, pracujący w dziale 
produktów finansowych, zostaliśmy oszukani przez AIG. […] Nie 
możemy dalej efektywnie wykonywać swoich obowiązków w tym 
dysfunkcyjnym środowisku. […] Poprosiliście teraz, aby pracownicy 
AIG-FB zwrócili premie. Jak zapewne podejrzewacie, dużo myśleliśmy 
i dyskutowaliśmy na temat, jak zareagować na owe nadużycie naszego 
zaufania. Ponieważ żaden z nas nie zrobił nic złego, poczucie winy nie 
może zmotywować nas do oddania zarobków”17.

Inwestorzy
Bank jest zazwyczaj przedsiębiorstwem kapitałowym (odmienną 

formę przybiera bankowość spółdzielcza czy wzajemnościowa), to ozna-
cza, że jego akcjonariusze liczą zarówno na zysk z przyrostu wartości 
akcji, jak też z dywidendy. Inwestorzy ryzykują swoimi pieniędzmi, 
wnosząc do banku kapitał – jako założyciele czy jako inwestorzy po-
przez giełdy papierów wartościowych.

Bankowość równoległa a zaufanie 
Obserwując rynek finansowy, można mówić również o problemie 

nadmiernego zaufania do innego typu przedsiębiorstw finansowych 
– parabanków, nazywanych też bankowością równoległą (Shadow 

16 Tamże. 
17 J. DeSentis, Dear A.I.G, I Quit!, „New York Times”, 25 marca 2009, [w:] P. Kotler, 

H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony 
Człowiek?, Warszawa 2010.
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banking). Działalność tych firm nie jest koncesjonowana czy licencjo-
nowana, nie podlega nadzorowi finansowemu, środki pieniężne przyj-
mowane od klientów nie są objęte jakimkolwiek systemem gwarancji 
ani ubezpieczone, firmy te nie mają wymogów kapitałowych, które 
gwarantują bezpieczeństwo. Przykładem jest afera Amber Gold; ludzie 
powierzyli swoje oszczędności, obdarzając zaufaniem firmę, która nie 
wywiązała się z podjętych zobowiązań. Tego typu instytucji jest na 
rynku finansowym więcej. Komisja Nadzoru Finansowego na swojej 
stronie internetowej (www.knf.gov.pl) publikuje ostrzeżenia publiczne, 
w tym: „Ostrzeżenia przed powierzaniem środków firmom bez licencji 
KNF”18 oraz listę podmiotów nie posiadających zezwolenia KNF na 
wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie 
wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem19.

Nadmierne zaufanie wiąże się także z możliwością ulegania przez 
przedsiębiorstwa finansowe moralnemu hazardowi, skoro w pewnych 
okolicznościach odpowiedzialność spada na gwaranta czy pożyczko-
dawcę ostatniej szansy20 – państwo i bank centralny, wzrasta tendencja 
do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Można postawić pytanie, czym kierują się klienci, powierzając im 
swoje oszczędności – jakie są powody ich zaufania? 

Banki oraz SKOK są objęte systemem gwarancji depozytów Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), klienci parabanków nie 
rozróżniają instytucji finansowych działających na rynku usług finan-
sowych, prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, a wręcz 
nie dopuszczają do siebie myśli, że może ich spotkać coś złego. Brakuje 
edukacji finansowej. Chęć osiągnięcia korzyści może zwyciężać nad 
rozsądkiem sprawdzenia instytucji, z którą podejmuje się współpracę. 
Z usług bankowości równoległej korzystają również osoby wykluczone 
z rynku bankowego z powodu braku zainteresowania nimi przez banki 
– osoby o niskich dochodach, nadmiernym zadłużeniu, braku zdolności 
kredytowej, które w opinii banku nie będą generować zysku dla niego; 
nadmiernego zadłużenia, braku zdolności kredytowej.

18 www.bip.knf.gov.pl/pliki/KNF_firmy_bez_licencji_tcm6-28850.pdf (01.12.2013).
19 www.bip.knf.gov.pl/?l=/Urzad_Komisji/042_Ostrzezenia_publiczne/000_index.

html, (01.12.2013).
20 ang. lender of last resort.
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Inną formą działalności zaliczaną do bankowości równoległej są 
pożyczki społecznościowe (social lending). Na rynku usług finansowych 
działają portale internetowe, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek 
pomiędzy osobami fizycznymi. Pożyczki „poziome” (peer-to-peer) są 
udzielane przez podmiot posiadający nadwyżki finansowe, podmiotowi 
poszukującemu wolnych środków pieniężnych. „Osoby potrzebujące 
gotówki rozpoczynają aukcję, na której informują, na jaki czas chcą 
wziąć pożyczkę, w jakiej kwocie i na jakie maksymalne oprocentowanie, 
a następnie czekają na oferty. Bardzo często dodają również informa-
cję o tym, na co wydadzą pieniądze oraz o swojej sytuacji finansowej 
i możliwościach spłaty. Serwis dostarcza zaś niezbędnych narzędzi 
i informacji (weryfikuje, ocenia zdolność finansową, klasyfikuje do 
odpowiedniego segmentu ryzyka i dba o terminowość spłat). Użytkow-
nicy mający wolną gotówkę wybierają, komu, ile i na jaki minimalny 
procent chcą zainwestować swoje środki”21. Oprocentowanie pożyczki 
jest niskie, ale satysfakcjonujące22 dla pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca 
ponosi niższe niż w bankach koszty pożyczki oraz korzysta z łatwe-
go nie wymagającego zaświadczeń dostępu. Portal pobiera opłatę za 
pośrednictwo. „Serwis «bierze na siebie» sprawdzenie użytkownika 
jedynie w Biurze Informacji Gospodarczej S.A., udostępnienie stronom 
umowy danych osobowych oraz monitorowanie spłaty kredytu i prze-
biegu samej aukcji”23. System nie podlega nadzorowi ani specjalnym 
przepisom prawa. Pozwala omijać drogie i trudne do uzyskania kre-
dyty bankowe, działa też w krajach, gdzie system bankowy jest słabo 
rozwinięty. Zwykle kwoty pożyczek nie są duże, co zwiększa szanse 
na ich spłatę.

Do portali pożyczkowych, które odniosły sukces, należą m.in. 
Zopa, Prosper, estoński Isepankur (co oznacza „bank samoobsługowy”, 
a czyta się podobnie jak „bank przyjazny”), polskie Kokos.pl, Prosper.
com, Finansowo.pl, Monetto.pl. Amerykański serwis Prosper ma po-
nad 1,4 mln użytkowników i umożliwił już udzielenie kredytów na 
sumę 367 mln dol. Serwis Zopa działający w Wielkiej Brytanii, Stanach 

21 D. Wartecki, Masz pieniądze? Pożycz innym na procent przez Internet, www.wiado-
mosci24.pl/artykul/masz_pieniadze_pozycz_innym_na_procent_przez_internet_61353.
html, (1.12.13).

22 Omija się tzw. podatek Belki.
23 Tamże.
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Zjednoczonych i we Włoszech od 2005 roku udzielił pożyczek na sumę 
150 mln funtów24.

Stephen Davis twierdzi, że rynek pożyczek społecznościowych 
w najbliższej przyszłości odmieni naturę usług finansowych. „Z po-
wodu spontanicznego wzrostu pożyczek typu peer to peer, tradycyjna 
bankowość nie będzie więcej potrzebna dla uzyskania całego wachlarza 
usług finansowych takich jak pożyczki osobiste czy też kredyty dla 
małych firm lub na ryzykowne inwestycje kapitałowe”25.

Zakończenie
Banki są instytucjami nastawionymi na maksymalizację zysku. Brak 

zysku lub zysk zbyt niski może doprowadzić do trudności finansowych 
banku, a nawet bankructwa. Upadek banku to straty dla właścicieli, 
klientów, a także w związku z powiązaniami między bankami ryzyko 
przeniesienia kłopotów na cały system bankowy, gospodarkę danego 
państwa, a nawet gospodarkę światową i społeczeństwo. Dlatego 
uważa się, że zaufanie jest niewymiernym, ale cennym kapitałem oraz 
najważniejszym aktywem banków. Stanowi podstawę kształtowania 
relacji pomiędzy instytucjami finansowymi, a ich interesariuszami. 

Zaufanie zwykle jest oparte na przekonaniu o uczciwości i dobrych 
intencjach o tym, że działanie jest dla nas korzystne. Oczekuje się, że 
instytucje finansowe będą przestrzegać w swoim działaniu zasad etyki, 
transparentności i społecznej odpowiedzialności, nie będą podawać 
fałszywych informacji, prowadzić „kreatywnej księgowości”, manipu-
lować kursami akcji, ignorować lub nie doceniać ryzyka itd.
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Ireneusz Koepke

Francis Fukuyama – przez uznanie i zaufanie 
do „końca historii”

„Koniec historii”
Kiedy ćwierć wieku temu w amerykańskim czasopiśmie „The Na-

tional Interest” ukazał się artykuł pod kontrowersyjnym tytułem End 
of History?1 nikt zapewne nie przypuszczał, włącznie z jego autorem 
Francisem Fukuyamą, że stanie się on zaczątkiem jednej z najważniej-
szych dyskusji intelektualnych końca XX i początku XXI wieku, a jego 
autorowi przyniesie sławę. Ale jest też druga strona tej sytuacji. Otóż 
wydaje się, że czegokolwiek by Fukuyama nie opublikował, na zawsze 
już pozostanie „tym który napisał Koniec historii?”, a to niekoniecznie 
było jego zamiarem. Przez wiele lat kolejnymi publikacjami próbował 
pokazać, że ma też wiele innych przemyśleń, które także zasługują na 
uwagę. Nie oznacza to, że odciął się od swojej tezy „o końcu historii”. 
On ją na swój sposób weryfikuje, ale i udoskonala. Jedną z takich „po-
prawek” jest analiza natury ludzkiej i zaufania.

 Wracając jeszcze do wspomnianej publikacji z „The National 
Interest” warto dodać, że w tym samym numerze ukazały się też ar-
tykuły, w większości krytyczne, analizujące tezy Fukuyamy. Wśród 

1 Po dwóch latach od ukazania się tekstu The End of History? w „The National Interest” 
został on przetłumaczony i opublikowany w Polsce, wraz z artykułami krytycznymi 
w serii Konfrontacje. Zob. F. Fukuyama, Koniec historii?, [w:] Czy koniec historii?, tłum. 
B. Stanosz, Warszawa 1991 (Konfrontacje, 13).
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autorów byli m.in. Alan Bloom, Pierre Hassner, Irving Kristol, Ger-
trude Himmelfarb czy nauczyciel i przyjaciel Fukuyamy – Samuel 
Phillips Huntington. Notabene, ten ostatni to autor najbardziej znanej 
kontrtezy wobec tej o „końcu historii”, czyli koncepcji zderzenia 
cywilizacji2. Krytyka zawarta we wspomnianym numerze „The Na-
tional Interest” była zaledwie preludium do fali artykułów i analiz, 
także w większości krytycznych, które ukazały się przez następne 
lata. Gros krytyków zwracało uwagę na nieprzystawalność koncepcji 

„końca historii” do rzeczywistości. W ostateczności, ich zdaniem, to 
rzeczywistość zweryfikowała niezwykle optymistyczne, przynajmniej 
w warstwie praktycznej, twierdzenie Fukuyamy. On sam na końcu 
swego artykułu napisał, na co tylko niektórzy zwrócili uwagę, że czas 
posthistoryczny wcale nie będzie czymś, szczególnie z punktu widze-
nia filozofa, dobrym. Dominującym bowiem stanem będzie nuda. Po 
dekadzie przyznał jednak, że się nieco pomylił. Prawdziwy kres historii 
nastąpi wówczas, gdy zostanie zmieniona natura ludzka. Wynika to 
z tego, że w swoistym czasie quasi „końca historii”, niektóre elementy 
natury ludzkiej, szczególnie te negatywne (gniewliwa część duszy wg 
Platona) są przeszkodą do pełnego ukonstytuowania „końca historii”, 
są jego potencjalnym wewnętrznym rozsadnikiem. W artykule pod 
wiele mówiącym tytułem Po namyśle. Ostatni człowiek z fiolki3 wskazuje, 
że to rozwój biotechnologii może przyczynić się do zmian w ludzkiej 
naturze, a co za tym idzie, nie tylko doprowadzić do prawdziwego 

„końca historii”, ale i ukształtowania człowieka posthistorycznego 
– „ostatniego człowieka”. Może to być, jak pisze, „nowy typ ludzkiej 
istoty”4. Nie jest to jednak wizja optymistyczna, tym bardziej gdy 
weźmie się pod uwagę znaczenie dla utrzymania niejako historycznej, 
a nie posthistorycznej, potrzeby uznania kondycji ludzkiej. Człowiek 
posthistoryczny zmieniony przez przemysł farmakologiczny i nowo-
czesną biotechnologię nie będzie tej potrzeby odczuwał, nie dokona 
niczego wielkiego, „nie urodzi gwiazdy” – by użyć słów Friedricha 

2 Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. 
H. Jankowska, Warszawa 1997.

3 Zob. F. Fukuyama, Po namyśle. Ostatni człowiek z fiolki, „Res Publica Nowa” 13 
(2000) nr 5, s. 76–96. W oryginale artykuł ten ukazał się rok wcześniej w piśmie „The 
National Interest”, zob. tenże, Second Thoughts: The Last Men in a Bottle, „The National 
Interest” (1999) nr 56, s. 16–33.

4 Tenże, Po namyśle…, dz. cyt., s. 91.
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Nietzschego. „Koniec historii” będzie więc tylko epoką trwania. To co 
stanowiło esencję przemian historycznych, ale i człowieczeństwa, czyli 
walkę o uznanie, czy w skrajnym przypadku gotowość do narażania 
życia, zostanie sprowadzone do ekonomicznego rachunku i kalkulacji. 
„W okresie posthistorycznym – pisze Fukuyama – nie będzie sztuki, ani 
filozofii, a tylko stała opieka nad muzeum ludzkiej historii”5. 

Rozleniwił nas dobrobyt. To on najbardziej sprzyja powstaniu 
„ostatniego człowieka”. Konsumpcjonizm tak zapanował nad naszym 
życiem, że nie jesteśmy w stanie już się poświęcić dla celów innych 
niż materialne. Tak trudno nam wyrzec się wielu dogodności, że nie 
potrafimy się poświęcać dla kolejnych pokoleń. Nadzieja jest w tym, 
że są jeszcze ludzie gotowi do poświęceń. 

Przez wiele kolejnych lat i publikacji Fukuyama wskazuje właśnie 
na zagrożenia dla ładu społecznego i politycznego wynikające z nie-
kontrolowanego rozrostu i wpływu na ludzi produktów przemysłu 
farmakologicznego i biotechnologicznego, mających wpływ na nasze 
zachowanie6. Sednem jego rozważań jest więc natura ludzka, a właś-
ciwie jej cechy i ich znaczenie dla rzeczywistości. 

 W ostatniej swojej większej publikacji, Historia ładu polityczne-
go. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, kreśli swoją wizję 
powstawania, trwania i upadku instytucji i systemów społecznych 
i politycznych. Tutaj także wskazuje, że jednym z determinantów ta-
kich procesów jest potrzeba uznania7. Oczywiście nie sposób opisać 
wszystkich aspektów teorii Fukuyamy, nas tutaj najbardziej będzie 
interesowała „walka o uznanie” i zaufanie społeczne.

Wracając jeszcze do pierwotnej tezy Fukuyamy, przypomnijmy co 
miał na myśli, gdy pisał o „końcu historii”. „Jesteśmy – czytamy w pracy 
z 1989 roku – być może świadkami nie po prostu końca zimnej wojny, 
czy też przemijania pewnego szczególnego okresu powojennej histo-
rii świata, lecz końca historii jako takiej, to jest – końcowego punktu 
ideologicznej ewolucji ludzkości i uniwersalizacji zachodniej liberalnej 
demokracji jako ostatecznej formy rządów”8. Po latach przyznał, że istotę 

5 Tenże, Koniec historii?, dz. cyt., s. 34.
6 Zob. F. Fukuyama, Ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997 i tenże, Koniec 

człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 2004.
7 Zob. tenże, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, 

tłum. N. Radomski, Poznań 2012, s. 58–59.
8 Tenże, Koniec historii?…, dz. cyt., s. 8.
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jego tezy stanowiło przekonanie, że sednem demokracji liberalnej jest 
„polityka uznania”. To demokracja liberalna „chce i potrafi wszystkich 
uznać, wszystkich włączyć nie tylko w obręb politycznej wspólnoty, 
ale i w proces podejmowania decyzji”9.

Wyjaśnijmy, że pojęcie „historia”, jak sam zresztą przyznał, użył 
w heglowsko-marksistowskim rozumieniu, czyli „postępującego roz-
woju politycznych i gospodarczych instytucji”10, i że jego koncepcja 
historiozoficzna nawiązuje do Immanuela Kanta, Georga Wilhelma 
Friedricha Hegla, Karola Marksa i Alexandre’a Kojeve’a11. Szczególny 
wpływ na fukuyamowską koncepcję „końca historii” wywarły pisma 
tego ostatniego. Heglowski idealizm historyczny zinterpretowany przez 
Kojeve’a zostaje w jego historiozofii uzupełniony o marksistowski 
materializm historyczny. Dwa są więc czynniki wpływające na proces 
historyczny: ekonomiczny i „walka o uznanie”. W pierwszym znaczącą 
rolę odgrywa zaufanie, a w drugim – pragnienie uznania. 

Uznanie
„Uznanie nie jest dobrem, które można spożytkować, ale raczej 

intersubiektywnym stanem umysłu, w którym jeden człowiek uznaje 
wartość lub status innego albo też jego bogów, zwyczajów i wierzeń”12 
– napisał Fukuyama w ostatniej książce. Jednak swoją koncepcję zna-
czenia uznania w procesie historycznym wyłożył już w pierwszym 
najsłynniejszym artykule. Później rozwinął ją w książkach Ostatni 
człowiek i Koniec historii i przez kolejne lata bronił i „udoskonalał”. Jest 
to ten element jego teorii historiozoficznej, który jest nie tylko jej fun-
damentem, ale wydaje się najbardziej uniwersalny, w tym sensie, że 
stanowi wytłumaczenie wielu, a może nawet wszystkich, procesów 
historycznych. W artykule z 1989 roku wyjaśnił od razu, skąd czerpał 
swoje inspiracje. Przyznał, że jeśli chodzi o koncepcje „walki o uznanie”, 
kluczowym dla niego myślicielem był wspomniany Alexandre Kojeve. 
Kojeve, warto zauważyć, to postać bardzo kontrowersyjna. Odnosi się 

9 Chwiejność końca historii – rozmowa z Francisem Fukuyamą. Rozmawiał Jan Tokarski, 
„Przegląd Polityczny” 2012 nr 113, s. 22.

10 F. Fukuyama, Koniec historii?…, dz. cyt., s. 8.
11 Tamże, s. 13.
12 F. Fukuyama, Historia ładu…, dz. cyt., 58.
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to zarówno do jego pracy naukowej, jak i do działalności praktycznej. 
Jeśli chodzi o tę pierwszą sferę, która nas tutaj bardziej interesuje, to 
zasłynął jako interpretator pism Hegla, a w szczególności Fenomenologii 
ducha. Interesował go ten fragment dzieła słynnego berlińczyka, który 
dotyczył dialektyki Pana i Niewolnika. Kojeve zinterpretował go na 
swój oryginalny sposób13. 

Nie wnikając w zawiłości heglowskiego systemu, wyjaśnijmy że 
świadomość w pewnym momencie rozwoju, wyzwalając się z dominacji 
zmysłów, wkracza na wyższy stopień rozwoju, stając się samowiedzą. 
Ta jest co prawda pewną formą świadomości, ale ubogacona jest, jak 
pisze Hegel, „pojęciem ducha”. Ale tam, gdzie dominują biologiczne 
potrzeby i popędy, nie możemy jeszcze mówić o bycie samym w sobie 
i dla siebie. Aby się takową stać, samowiedza musi zostać uznana, gdyż 

„istnieje tylko jako coś, co zostało uznane”14. Zdaniem Fukuyamy w taki 
sposób „rodzi” się „pierwszy człowiek”. Jest on samowiedzą, gdyż 

„pragnie pragnienia innych ludzi, czyli bycia chcianym bądź uznanym 
przez innych”15. Chociaż, jak stwierdza, pragnienie uznania ma korzenie 
biologiczne, to w przypadku struktur społecznych tworzonych przez 
homo sapiens wypływa już nie z biologicznych potrzeb przetrwania, ale 
z potrzeby dowiedzenia swojej wartości jako człowieka16. Tutaj rodzi się 
jednak problem. Bo o ile potrzeby biologiczne człowiek może realizować 
w pojedynkę, to do uznania potrzebni są inni ludzie, a najlepiej inne 
samowiedze, które mogą poświecić życie w „walce o uznanie”, gdyż 
tylko gotowość do takiego poświęcenia świadczy o człowieczeństwie. 
Konieczne jest więc wejście w interakcje. To zdaniem Fukuyamy jest do-
wód, że człowiek z natury jest społeczny. „Pierwszy człowiek” jest więc 
początkiem historii, jako przemiany świadomości w oparciu o „uznanie”.

Kojeve osią swojej interpretacji heglowskiej Fenomenologu ducha 
uczynił dialektykę Pana i Niewolnika. Uznał ją, a za nim Fukuyama, 
za teoretyczny model ewolucji człowieka nie tylko jako bytu jednostko-
wego, ale także w jego w wymiarze społecznym. Kojeve, wskazując na 
napędową siłę „walki o uznanie” w Historii, podkreśla jednocześnie na 
antropologiczny wymiar samej Historii. Człowiek, i to jest jego gatunkowa 

13 Zob. A. Kojeve, Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999.
14 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1965, s. 213.
15 F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996, s. 214.
16 Tenże, Historia ładu…, dz. cyt., s. 58.
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cecha, pragnie nie tylko uznania, ale i związanych z nim sprawiedliwo-
ści i wolności17. Pragnienia te człowiek chce realizować także w sferze 
ekonomicznej. Ma to także swoje przełożenie na historyczną ewolucję 
ustrojów społeczno-politycznych. Analiza dialektyki Pana i Niewolnika, 
zdaniem Fukuyamy, rzuca nam nowe światło na dzieje polityki, kultury, 
nauki i gospodarki. Wynika to z tego, że jak pisze autor Końca historii: 

[…] pragnienie bycia uznanym nie wiąże się z potrzeba-
mi materialnymi, lecz z chęcią uzyskania wysokiej oceny 
w oczach innych ludzi. Wszystkie istoty ludzkie posiadają 
pewna ilość wrodzonego poczucia wartości i dumy. Gdy 
inni oceniają człowieka zbyt nisko, odczuwa on gniew, gdy 
ocena okazuje się zbyt wysoka, człowiek czuje wstyd, gdy zaś 
oceniany jest w swoim poczuciu właściwie, odczuwa dumę. 
Pragnienie uznania jest niezwykle istotną częścią ludzkiej 
psychiki. Gniew, duma i wstyd stanowią źródło większej 
części tego, co dzieje się w polityce18. 

Pozwala nam to zrozumieć mechanizmy polityki, podstawy podej-
mowania takich, a nie innych decyzji. Z jeszcze większego znaczenia 
potrzeby uznania w tych procesach zdamy sobie sprawę, gdy uświa-
domimy sobie, że stanowi ona jeden z zasadniczych czynników kształ-
tujących naszą tożsamość, albowiem ludzie pragną uznania także dla 
różnych jej elementów np. religijnych, narodowych czy politycznych19. 
Zewnętrzne uwarunkowania „uznaniowości” bytu ludzkiego stanowią 
istotny element ludzkiej tożsamości. Ale nie jeden. Wraz za tym idzie 
potrzeba uznania kolejnych składników ludzkiej tożsamości. Zdaniem 
Fukuyamy potrzeba uznania siebie jako wolnego moralnego podmio-
tu jest immanentnym elementem kształtowania własnej tożsamości 
w oparciu o poczucie godności. Jak pisze: „Chodziło o elementarną 
ludzka potrzebę uznania jednostkowej godności”20, czyli uznania każ-
dego człowieka jako byt obdarzony godnością. Z samego faktu bycia 
człowiekiem wynika jego wartość jako istoty obdarzonej godnością, 

17 Chwiejność…, dz. cyt., s. 29.
18 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, 

Warszawa–Wrocław 1997, s. 400.
19 Zob. tenże, Historia ładu…, dz. cyt., s. 59.
20 Chwiejność…, dz. cyt., s. 22.
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a tym samym oczekującej od innych uznania tej godności. Co zaś za 
tym idzie, przyznania pewnych praw.

 Fukuyama zdaje sobie sprawę, że człowiek obdarzony godnością, 
będzie chciał uznania także dla innych swoich cech. Człowiek może 
oczekiwać uznania dla swych preferencji religijnych, politycznych, 
czy też w ogóle uznania prawa do ich wyboru. To jednak jest jego 
zdaniem sytuacja powodująca konflikty21, co oczywiście nie oznacza 
ograniczenia wyboru. Wręcz przeciwnie. Nie chodzi już o samo przy-
znanie człowiekowi godności, lecz o jej uznanie. Narzędziem do tego 
uznania mogą być instytucje państwowe. W subiektywnym odczuciu 
mają prawo posiadać godność (może ona także być obiektywna, nie-
zbywalna), ale niekoniecznie ktoś inny ją uznaje. Ludzka niezbywalna 
godność w takim wypadku jest kluczowa, gdyż stanowi podstawę 
roszczeń do bycia kimś więcej niż zdeterminowanym materialnymi 
potrzebami bytem. 

Po wielu latach Fukuyama przyznał, „że moralnym wymiarem 
– a zarazem osią, kręgosłupem – tezy o wyczerpaniu się procesu dzie-
jowego było w moim odczuciu rozwiązanie problemu uznania” 22. To 

„walka o uznanie” stanowi siłę pchającą historię ku jej końcowi. W sensie 
jakim on rozumie Historię i jej koniec. Potrzeba uznania wypływa z tych 
pokładów ludzkiej natury, którą Fukuyama za starożytnymi filozofami 
określa mianem thymos. Jest to gniewliwa część duszy. W niej to rodzi 
się poczucie godności, dumy i własnej wartości, i z niej czerpią swoją 
siłę altruizm, odwaga i honor.

Zaufanie
Wydawać by się mogło, że książka Zaufanie. Kapitał społeczny a droga 

do dobrobytu jest poświęcona odrębnym od całej publicystyki autora 
Końca historii tematom, że nie wpisuje się w główny nurt jego rozważań. 
Nic bardziej mylnego. W gruncie rzeczy dotyczy tego samego i próbuje 
odpowiedzieć na to samo pytanie: jakie mechanizmy powodują takie, 
a nie inne działania? W tym przypadku analiza dotyczy działania na 
płaszczyźnie ekonomicznej. Tak jak i w przypadku procesów politycz-
nych i społecznych, tak i w przypadku ekonomicznych, zachodzących 

21 Tamże.
22 Tamże.
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w przeszłości, tworzących się teraz jak i przyszłych, punktem wyjścia 
do ich zrozumienia jest natura ludzka. Fukuyama na pytanie o jej ist-
nienie odpowiada twierdząco. Co więcej, znaczenie natury ludzkiej 
dla uchwycenia sensu myśli Fukuyamy uświadomimy sobie wówczas, 
gdy zdamy sobie sprawę z faktu, że weryfikatorem tezy o „końcu hi-
storii” jest potencjał tkwiący właśnie w ludzkiej naturze, a właściwie 
możliwości jej zmiany poprzez coraz szybciej rozwijającą się naukę.

Zainteresowanie kwestiami gospodarczymi Fukuyama tłumaczy 
potrzebą uzupełnienia zawartych w swoim słynnym artykule tez 
o „końcu historii”. Tam skupił się na kwestiach ideowych i politycznych, 
a w książce Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu chciał to 
uzupełnić, opisując rolę ekonomii w rozwoju społeczeństw. Co prawda, 
nie porzucił tak jak jego filozoficzny patron Alexandre Kojeve teorii na 
rzecz praktyki, to jednak uznał, że warto przynajmniej odpowiedzieć 
na pytanie o znaczenie ekonomii dla „końca historii”. Fukuyama uznał 
więc kwestie ekonomiczne za twardy rdzeń rzeczywistości. 

Wszystkie polityczne kwestie – pisał w 1997 roku – dnia co-
dziennego obracają się jednak wokół gospodarki. Problemy 
bezpieczeństwa międzynarodowego mają swoje źródła w we-
wnętrznych sprawach poszczególnych grup społecznych. Nawet 
sama ekonomia nie jest tym, czym się wydaje: jest głęboko 
zakorzeniona w życiu społecznym i nie można jej rozważyć 
w oderwaniu od szerszego zagadnienia, jakim jest organizacja 
współczesnych społeczeństw. Gospodarka jest areną, na której 
rozgrywają się walki o zyskanie uznania23.

Jest pewne powiązanie między naukami przyrodniczymi a rozwojem 
historycznym. Nauki przyrodnicze napędzają rozwój gospodarczy, a ten 
z kolei pomimo licznych zawirowań w ostateczności wpływa na histo-
ryczny postęp ku demokracji liberalnej24. W takim procesie, szczególnie 
w jego ostatniej fazie, znaczącą rolę odgrywa pragnienie klasy średniej 
do uczestnictwa w życiu politycznym i gospodarczym – do wpływu na 
kształt struktur i instytucji. Jeżeli jednak, jak pisze Fukuyama, „dalszy 
rozwój technologii pogłębi jeszcze rozwarstwienie ekonomiczne, którego 
obecnie jesteśmy świadkami, to znaczy, że nie znaleźliśmy się jeszcze 

23 F. Fukuyama, Zaufanie…, dz. cyt., s. 9.
24 Tenże, Wielki wstrząs, tlum. H. Komorowska, Warszawa 2000, s. 253.
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u kresu dziejów”25. Myślenie w kategoriach zero-jedynkowych, uznanie, 
że tam gdzie ktoś wygrywa ktoś innym musi przegrać (w gospodarce 
odnosi się do to sytuacji, gdzie znacząca część bogactwa jest w rękach 
nielicznych), może doprowadzić do krachu demokracji liberalnej. 

Nierówności społeczne są wbrew potrzebie uznania i podważają 
zaufanie. Siła demokracji liberalnej i gospodarki kapitalistycznej tkwi 
w ich zdolnościach do stwarzania pola dla pokojowej „walki u uznanie”. 
W głównej mierze walka ta odbywa się w sferze ekonomicznej. To ona 
zastąpiła pola walki militarnej, to na jej obszarze toczy się dzisiaj bój 
o uznanie. To w jej obszarze obserwujemy bezkrwawy konflikt, kana-
lizowany przez mechanizmy ekonomiczne. Wojny militarne były dla 
społeczeństw wyniszczające, dążenie do uznania na polu ekonomicznym 
ma bardziej pozytywny wymiar. To w wyniku tej walki następuje przy-
rost dóbr czy innowacji. „Działalność gospodarczą – pisze Fukuyama 
– często podejmuje się nie tylko w celu zapewnienia sobie środków na 
przetrwanie, ile w celu spełnienia potrzeby bycia docenionym”26. Sama 
w sobie „walka o uznanie” nie jest walką ekonomiczną, gdyż w niej 
nie chodzi o dobra materialne, w niej nie pożądamy pieniędzy. Chodzi 
raczej o godność i szacunek, jaki chcemy aby inni nam okazywali, na 
jaki sami uważamy, że zasługujemy27. Nie możemy jednak przyjąć, że 
napędzająca Historię „walka o uznanie” to tylko bój o pakiet socjalny 
i zapewnienie środków do przeżycia. Ta prawdziwa jest podejmowana 
w imię akceptacji i uznania godności. Bez walki o uznanie, ale nieko-
niecznie tej gdzie stawką jest poświęcenie życia, życie ludzkie byłoby 
ubogie – jednowymiarowe28.

Potrzeba uznania jest motorem napędzającym historię, zaufanie 
zaś daje poczucie spokoju. Jest ono niczym spoiwo, które podtrzymuje 
konstrukcję, jaką jest gospodarka. O jego znaczeniu niech świadczy fakt, 
że Fukuyama wiąże dobrobyt z poziomem zaufania, jakie w danym 
społeczeństwie występuje29. „Zaufanie – pisze – to mechanizm oparty 
na założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe 
i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych nor-

25 Chwiejność…, dz. cyt., s. 28.
26 F. Fukuyama, Zaufanie…, dz. cyt., s. 16–17.
27 Tenże, Koniec człowieka…, dz. cyt., s. 197.
28 Chwiejność…, dz. cyt., s. 13, 25.
29 F. Fukuyama, Zaufanie…, dz. cyt., s. 17.
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mach”30. Zakres jego rozpowszechnienia w jakiejś społeczności lub jego 
fragmentach i wynikająca z tego zdolność do określonych działań to 
kapitał społeczny31. Bez kapitału społecznego, a tym samym i zaufania, 
gospodarka wolnorynkowa i demokracja nie mogłyby istnieć. Chyba że 
przybrałyby formy fasadowe, za którymi kryłby się system niedemo-
kratyczny i niekapitalistyczny. Dodajmy od razu, że Fykuyama nie jest 
zwolennikiem gospodarki neoliberalnej, ta bowiem częściej opiera się 
na wyzysku, który zaufanie niszczy. 

Jako pierwsze symptomy przemian historycznych ku demokracji 
liberalnej są dostrzegalne w procesach ekonomicznych, później w sferze 
politycznej, a na końcu w kulturze. Taka kolejność nie oznacza jednak, 
iż kultura stanowi pośledni aspekt procesów historycznych i można ją 
lekceważyć. Jest wręcz odwrotnie32. To w sferze przemian kulturowych 
rodzi się zaufanie, czyli podstawa nie tylko sprawnej gospodarki ka-
pitalistycznej, ale i efektywnego funkcjonowania wszelkich instytucji. 
Tak jak potrzeba uznania ma w głównej mierze podłoże biologiczne, 
tak zaufanie w znaczący sposób kształtowane jest w oparciu o kulturę. 
Jest kulturowo zdeterminowane.

Zaufanie buduje się na wiele sposobów. Fukuyama wskazuje, że już 
najdawniejsze społeczności i najprostsze struktury społeczne (plemienne) 
zdawały sobie sprawę ze znaczenia zaufania. A zdobywano je na różny 
sposób np. poprzez rozdawanie zdobytego pokarmu33. Stanowi ono podłoże 
nie tylko do możliwości zawiązania potencjalnych przyszłych relacji, ale 
także do bieżącego wypracowania sobie określonej pozycji. W budowaniu 
zaufania chodzi nie tylko o ukazanie siebie jako godnego tego zaufania, ale 
także o pomnażanie go, wchodząc w relacje z innymi ludźmi. Budowanie 
zaufania odbywa się czasami na wzór machiavellowskiego rządzenia – jest 
ono czasami konstruowane nie dla dobra ogółu, ale dla dobra nielicznych. 
Traktuje się je instrumentalnie. Jest to, obok indywidualizmu i moralne-
go relatywizmu, zagrożenie dla ładu moralnego i kapitału społecznego, 
a poprzez nie, także dla ładu społecznego i politycznego34.

30 Tamże, s. 38.
31 Tamże, s. 39.
32 F. Fukuyama, Nowoczesny świat na celowniku, „Newsweek” (2001) nr 16–17, s. 160–162.
33 Tenże, Historia ładu…, dz. cyt., s. 11.
34 Ład zostaje odbudowany. Bronisław Wildstein rozmawia z Francisem Fukuyamą, 

„Przegląd Polityczny” 1999 nr 42, s. 114.
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Człowieka rozdzierają dwie siły: egoistyczna, dążąca do maksy-
malizacji własnego sukcesu i siła społeczna, popychająca człowieka do 
kontaktów z innym ludźmi. Ta ostatnia, co ważne, może mieć niestety 
także podłoże egoistyczne, gdy takie kontakty traktujemy instrumen-
talnie. Momentami nie ma ona więc charakteru autentycznie społecz-
nego, lecz indywidualistyczny. Zdaniem Fukuyamy, człowiek dąży 
do uznania i zaufania ze strony społeczeństwa i w tym wymiarze są 
one mu potrzebne35. Przypomnijmy, że potrzeba bycia cenionym przez 
innych to drugi, obok pragnienia zaspokojenia potrzeb materialnych, 
motor procesów historycznych. Jeśli więc nie ma innych ludzi, to nie 
można być uznanym. Nie możemy też być obdarzeni zaufaniem36. 

W świecie posthistorycznym potrzeba nowej ideologii. Fukuyama 
co prawda jej nie tworzy, nakreśla natomiast jej podstawy oparte na 
dwóch składnikach: politycznym i ekonomicznym. Polityczny wymiar 
nowej ideologii powinien zawierać wskazanie supremacji polityki de-
mokratycznej nad ekonomią. Miałaby ona także dążyć do umocnienia 
klasy średniej i ograniczenia wpływu grup interesu na politykę. W wy-
miarze ekonomicznym powinna zaś wskazywać sposoby dostosowania 
społeczeństw do zmieniających się warunków (globalizacji, postępu 
technologicznego i informatycznego, zmian na rynku pracy), powinna 
także, nie eliminując kapitalizmu, zmienić go w tych miejscach, gdzie 
szwankuje. Znaczącą rolę w tych procesach przystosowawczych spo-
łeczeństw do zmian powinny odegrać rządy państw37. 

Fukuyama jest pod tym względem konsekwentny. Podążając he-
glowską drogą, nie przyznaje społecznym warunkom siły zdolnej do 
tworzenia ideologii, ale i idee są tylko teoretycznym konceptem bez 
potencjału zmiany rzeczywistości, gdy nie wypływają ze społecznych 
warunków, gdy nie są odbiciem problemów i społecznych niepokojów38. 
Świadomość określa byt – powtarza Fukuyama – i działania ekono-
miczne są wtórne wobec niej. I o tym należy pamiętać.

35 F. Fukuyama, Zaufanie…, dz. cyt., s. 397.
36 Tamże, s. 400.
37 F. Fukuyama, Przyszłość historii. Czy liberalna demokracja przetrwa schyłek klasy 

średniej?, „Przegląd Polityczny” 2012 nr 111, s. 47.
38 Tamże, s. 42.
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Wojciech Bartłomiej Zieliński

Zaufanie w krainie końca historii

Zadaniem badawczym, jakie podejmuje poniższy tekst, jest próba 
zbadania roli czy też miejsca kategorii zaufania w bardzo konkretnej 
sytuacji ideowej. Dlatego duża część pracy poświęcona jest opisowi 
tejże rzeczywistości. Ta zaś wyrażona zostaje w dwóch abstrakcyj-
nych figurach: końca historii i ostatniego człowieka. „Konkretność” 
tego przedstawienia jest dwojaka. Po pierwsze, w koncepcjach takich 
filozofów jak, np. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche 
czy Francis Fukuyama są to bardzo wyraziste przedstawienia mające 
na celu ukazanie stanu rzeczy, który parafrazując słowa Winstona 
Churchilla: „Nie jest sytuacją idealną, ale jest najlepszą, jaka jest 
dostępna zwykłemu człowiekowi”. Po drugie, te sylwety ujmowane 
w systemach filozoficznych są odwzorowaniem świata otaczającego. 
Jest to o tyle ciekawe, że koniec historii „miał miejsce” w dziejach 
kilkukrotnie; za każdym razem był chybiony, jednak każdorazowo 
odwoływał się do podobnych postulatów, które wynikały z faktów. 
Związek teorii z realnością, będący pewnego rodzaju inspiracją 
stanem rzeczywistości, staje się wartością dodaną dla podjętego 
tutaj wysiłku intelektualnego. Oto analizowane w artykule obrazy 
mające charakter raczej akademicki, odsłaniają konkretny stan rze-
czy. Zatem dokonana tutaj analiza kategorii zaufania może zostać 
trawestowana na konkretną sytuację czasu po bitwie pod Jeną końca 
wieku XIX czy też ostatniej dekady wieku XX. Oczywiście w żadnej 
mierze nie jest to zadaniem tego tekstu. Podany tutaj przykład po-
zwala ukazać dążenie do pokazania, jak niezwykła tkanka zostanie 
poddana namysłowi. 
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Krajobraz końca historii
Pomimo że w myśli zachodnioeuropejskiej pojawiało się kilka 

różnych opisów rzeczywistości postdziejowej, można znaleźć dla 
nich wspólny horyzont. I choć odnosi się wrażenie, że ów landszaft 
przypomina raczej księżycową równinę, której nie zakłóca żadna 
dynamiczna forma krajobrazu, to właśnie ten obraz – punkt dojścia 
dziejów – jest pierwszym elementem podjętych w ramach tego tekstu 
rozważań. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: co sprawiło, że pojawił 
się ostatni człowiek i jakim elementem w tej przestrzeni jest zaufanie? 
Wynika stąd teza, że ostatni człowiek jest „dzieckiem swoich czasów”, 
tworem otaczającej go przestrzeni – jaka więc ona jest?

Obraz końca historii jest wyjątkową figurą, wszak nie jest to 
rzeczywistość, w której zatrzymujemy zegarki; ani w żaden sposób 
nie przypomina przedstawienia z obrazu Salwadora Dali Trwałość 
pamięci. Spin strzałki czasu nie zmienia swego zwrotu ani kierunku, 
a rzeka dziejów płynie dalej. Pierwszym kluczem do rozwikłania tej 
kwestii są sugestie Leszka Kołakowskiego, który pisze, że dzieje jako 
takie przestały być pojmowane jako podstawa dla otaczającej nas rze-
czywistości „faktyczny rozwój rynku i jego opracowane teoretyczne: 
wszystko to stanowi zwarty blok, którego składniki konsekwentnie 
rodzą lekceważenie czy pogardę dla historii, nie uznając jej za źród-
ło uprawomocnienia – czy to w dziedzinie myśli, czy w sprawach 
społecznych”39. Taki sposób tłumaczenia rzeczywistości według tego 
myśliciela jest efektem zmian, jakie zapoczątkowało oświecenie. „Cho-
ciaż ta «historyczność», co ustanawia wspólnotę, nadal jest czynna do 
pewnego stopnia zarówno w świadomości narodowej, jak w religii, 
to jednak zwycięski pochód oświeceniowego racjonalizmu i przejście 
od życia plemiennego do społeczeństwa obywatelskiego radykalnie 
ją osłabiały, niemal wyparły”40. Innymi słowy historia ważna jest 
jako zbiór faktów, jako nauka badająca przeszłość, nie dająca żadnych 
wskazówek dotyczących teraźniejszości; nie będąca również w żadnym 
stopniu elementem tłumaczącym obecny stan rzeczy. 

Już u Hegla, filozofa dziejów, historia dziejów przestaje być, jak 
zwykło się mawiać „nauką życia”, ponieważ obserwacje dokonywane 

39 L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny” umarł i czy powinniśmy jego zgon opłaki-
wać?, tłum. G. Sowiński, [w:] tenże, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 2011, s. 89.

40 Tamże, s. 87.
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na elementach przeszłości nie będą miały zastosowania w przyszłości; 
jest to następstwo postępu czy też rozwoju ducha. Jedną z możliwości 
zastosowania historii jako źródła reguł postępowania widzi Hegel 
w okresie zawężonym do ducha epoki lub ducha narodu, a więc do 
dość ograniczonego zakresu w Dziejach. Jednak nie jest ona wycięciem 
i odizolowaniem od dziejów powszechnych, a wręcz przeciwnie jest 
w nich zanurzona.

Ponadto historia, będąc siostrą czasu również jest następstwem 
zmian, a te dostrzegalne, czy też odczuwalne są w kontekście przeci-
wieństw, które zwalczają się w procesie dziejów. Opozycja pomiędzy 
panem a niewolnikiem, przedstawicielem burżuazji a proletariuszem 
wedle Fukuyamy została zniesiona. Zostały jeszcze pojedyncze „wyspy 
walki” o uznanie na tle rasowym czy etnicznym, ale te autor Końca 
historii uważa za irracjonalne41. Zatem i te elementy historii zostają 
zepchnięte na margines w kontekście wspomnianego wyżej tryumfu 
racjonalizacji świata. W efekcie historia przestaje być ujmowana jako 
przestrzeń walki o uznanie.

Przyjrzyjmy się całości obrazu, który powstał do tej pory. Widok 
na świat końca historii to przedstawienie, w którym dzieje rozumiane 
jako postęp i element dążenia do wytłumaczenia rzeczywistości hic 
et nunc nie mają racji bytu. Jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, 
rzeczywistość opisywana jest za pomocą innych narzędzi, np. niewi-
dzialnej ręki rynku42, pragmatyzmu epistemologicznego, świat zaś 
interpretowany jest na bieżąco, a nie w kontekście drogi, która dopro-
wadziła go do aktualnego stanu rzeczy. Po drugie, przestrzeń relacji 
międzyludzkich osiągnęła „poziom” społeczeństwa obywatelskiego 
– tzn. liberalnej demokracji, w której to – w myśl założeniom Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej – wszelkie nierówności zostały zniesione. Jest 
to wynikiem racjonalności, ponieważ rzeczywistość liberalna godzi 
ze sobą wszelkie antagonizmy w ramach uniwersalnego uznania 
wszystkich dążeń indywidualnych43. Jedynym ograniczeniem jed-
nostki, jak twierdzi Sartre, jest drugi – jako ten, który w ramach swojej 
wolności chce ograniczyć moją i uprzedmiotowić mnie, czego wyraz 

41 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2009, s. 297.
42 Zob. L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny”…, dz. cyt., s. 89.
43 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, dz. cyt., s. 298.



154 Wojciech Bartłomiej Zieliński

daje w słowach: „Piekło to są Inni”44. Stan ten ma swój wyraz również 
w fukuyamowskim thymos – „temperamencie”45, który jest niczym 
innym jak uznaniem, godnością własną – są one nie tylko naszymi 
prywatnymi „ambicjami”, lecz także, a może przede wszystkim, siłami 
przenikającymi na wskroś życie polityczne46. Dochodzi więc do „starć” 
między jednostkami (które są regulowane przez racjonalne pozytywne 
prawodawstwo), a nie między wielkimi armiami jak np. podczas Bi-
twy Narodów pod Lipskiem w 1813 roku (nota bene była ona starciem 
wynikającym z uzasadnienia historycznego). 

Na skutek takich zmian w obrazowaniu rzeczywistości „Ziemia się 
skurczyła, a po niej skacze ostatni człowiek, który wszystko zdrabnia. 
Rodzaj jego jest nie do wytępienia, jako pchła ziemna; ostatni człowiek 
żyje najdłużej”47. Świat nie zmniejszył się tylko dzięki gigantycznemu 
postępowi transportu i komunikacji, lecz również dzięki systemowi 
uzasadniania rzeczywistości – odcięciu historii z całym zapleczem 
dotyczącym tego zagadnienia. Istnieje pokusa nakreślenia granicy 
opisywanego w ten sposób świata za pomocą słów z filmu Star Trek: 

„Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. 
Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life 
and new civilizations, to boldly go where no man has gone before”48. 
Wydaje się, że słowo „space” można tłumaczyć nie tylko tak, jak ma 
to miejsce w oryginalnym kontekście, lecz również jako przestrzeń 
w ogóle, przestrzeń, która wedle słów Nietzschego zmniejsza się. Tym 
samy staje się łatwiejsza do opanowania – poznania.

Ostatni człowiek
Kim więc jest ten, który ją opanowuje? Jest przede wszystkim 

wolny tj. mający możliwość wyboru (dąży do „czegoś, co nie jest”49, 
bo wszystko istniejące go ogranicza). Wynika to z faktu, że nie jest 

44 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 477.
45 Zob. Fukuyama, Koniec historii, dz. cyt., s. 247.
46 Zob. tamże, s. 285.
47 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 1995, s. 14.
48 „Kosmos – ostateczna granica. Oto rejsy statku kosmicznego Enterprise. Trwa jego 

pięcioletnia misja, której celem jest odkrywanie nowych światów, poszukiwanie nowych 
form życia i nowych cywilizacji, śmiałe podążanie tam, gdzie nikt jeszcze nie dotarł”.

49 T. Gadacz, Historia filozofii…, dz. cyt., s. 476.
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określony przez swoją przeszłość, co stwierdza Sartre50. Kołakowski 
zauważył, że: 

Nie potrzebujemy już zatem historii ani historystycznej 
filozofii

– więcej, w ukazanym tutaj kontekście historia nam przeszkadza, 
a w konsekwencji: 

pytanie o prawdę zostało po prostu zniesione. Wiedział to 
Nietzsche; wiedział również, że wyciągnął wszystkie konse-
kwencje ze śmierci Boga, i chciał nas zmusić, byśmy widzieli 
świat takim, jaki świat jest – bez Boga, zatem bez sensu, bez 
dobra i zła, bez prawdy. Następne sto lat europejski duch żył 
w cieniu jego nihilizmu. Nihilizm stale jest z nami i nie musi 
się wyrażać kategoriami tak zwanego historyzmu51. 

Znów znajdujemy komentarz takiego stanu rzeczy u francuskiego 
myśliciela egzystencji: „Nicość przez człowieka przyszła na świat”52. 
Jak mamy to rozumieć? Wydaje się, że pascalowska trzcina myśląca 
nie ugina się już pod mocnym i jednostajnie wiejącym wiatrem historii, 
lecz pod zmiennymi dmuchnięciami teraźniejszości. Jeżeli potraktować 
nihilizm jako alternatywę dziejowości, to powinniśmy go rozumieć 
jako negację przeszłości i afirmację teraźniejszości, co Nietzsche daje 
wyraz w swoim opisie ostatniego człowieka:

Będę im mówił o czemś najgodniejszym pogardy, będę im 
mówił o ostatnim człowieku”. I Zaratustra w te słowa zwrócił 
się do ludu: — Czas, by człowiek cel sobie wytknął; czas, by 
zasiał ziarno swej najwyższej nadziei. […] Biada! Zbliża się 
czas, gdy człowiek niezdolny będzie wyrzucić strzały tęsknoty 
ponad człowieka, gdy zwiotczeje cięciwa łuku jego. […] Biada! 
Zbliża się czas po tysiąckroć wzgardy godnego człowieka, 
— człowieka, co nawet samym sobą już gardzić nie zdoła. 
Patrzcie! wskazuję wam ostatniego człowieka. „Czym jest 
miłość? Czym jest twórczość? Czym jest tęsknota? Czym jest 

50 Zob. tamże.
51 L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny”…, dz. cyt., s. 93.
52 T. Gadacz, Historia filozofii…, dz. cyt., s. 460.
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gwiazda?” — tak pyta ostatni człowiek i mruży wzgardliwie 
oczy. […] „Myśmy szczęście wynaleźli”, — mówią ostatni ludzie 
i mrużą niedbale oczy. […] Cierpienie i nieufność uchodzą za 
rzeczy grzeszne: ostatni człowiek baczy troskliwie na siebie. 
Głupiec chyba tylko potyka się jeszcze o kamienie i o ludzi! […] 
Pracuje się jeszcze, gdyż praca jest rozrywką. Dba się jednak 
o to, by ta rozrywka nie stała się zbyt uciążliwa. Nikt już nie jest 
bogatym ani biednym: jedno i drugie jest zbyt uciążliwe. Któż 
by jeszcze chciał panować? Któż by jeszcze chciał podlegać? 
To zbyt uciążliwe. Żadnego pasterza, sama trzoda! Każdy jest 
równy, każdy chce działu równego. Kto inaczej czuje, idzie 
dobrowolnie do domu obłąkanych. „Dawniej cały świat był 
szalony”, — mówią najsubtelniejsi i mrużą mądrze oczy. Jest się 
mądrym i wie się wszystko, co się zdarzyło, więc w wydrwi-
waniu wszystkiego nie zna się miary. Sprzeczają się jeszcze, 
lecz godzą się niebawem, gdyż niezgoda psuje żołądek. Ma 
się swą przyjemnostkę na dzień i swą przyjemnostkę na czas 
nocy; lecz zdrowie ceni się nade wszystko. „Myśmy szczęście 
wynaleźli”, — mówią ostatni ludzie i mrużą oczy53. 

Ten obszerny fragment z Tako rzecze Zaratustra jest bodaj najpeł-
niejszym opisem podmiotu, który próbujemy zbadać, jednocześnie 
wyznacza konkretne jego rozumienie. Niemiecki filozof z końca wieku 
XIX ukazuje to, co na początku wieku XXI wydaje się być naturalną co-
dziennością. Wydaje się, że mieszkaniec krainy końca historii to podmiot, 
którego horyzont wyznacza drugi człowiek, ale nie wróg ani nawet 
nie kompan – ponieważ pojęcie braterstwa ma konotacje wspólnoty 
dziejowej. Natomiast chęć współzawodnictwa, walki zastąpiona zostaje 
poprzez konkurencję w odczytywaniu rzeczywistości, hermeneutykę. 
Wspomniane przez Nietzschego wynalezienie szczęścia jest niczym 
innym, jak jego zdefiniowaniem – racjonalnym uzasadnieniem.

Następnie można wywnioskować, że człowiek odciąwszy się od 
korzenia historii nie przynależy do niej na tyle, na ile możliwe jest to 
w konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego. W tym miejscu należałoby 
zastanowić się czy fakt ten oznacza, że mamy do czynienia z podmio-
tem uniwersalnym? Czy gdyby obedrzeć koncepcję Marksa i Engelsa 
dotyczącą potencjalnego człowieka postrewolucyjnego z kontekstu 

53 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, dz. cyt., s. 13–14.



157Zaufanie w krainie końca historii

dziejowej walki klas i skupić się tylko na tym postulowanym efekcie 
końcowym, to czy otrzymamy opis ostatniego człowieka? Wedle au-
torów Manifestu podmiot u końca historii ma być wynikiem zniesienia 
wszystkich przeciwności, których źródłem jest przede wszystkim 
zróżnicowanie dostępu do środków produkcji. To zaś znosi pojęcie 
interesu (przede wszystkim ekonomicznego)54 czy też żądzy; człowiek 
zostaje tym samym ostatecznie uwolniony.

 Mieszkaniec krainy końca historii nie posiada zatem ograni-
czeń w chwili mu aktualnej, co wydaje się być efektem racjonalizacji 
przestrzeni społecznej – egalitarnego traktowania każdego członka 
wspólnoty. To zaś jest wynikiem skupienia się na teraźniejszości, wy-
rwania człowieka z kontekstu nurtu dziejów. Następnie prym wiodą 
utylitaryzm i pragmatyzm. Ten pierwszy, odnosi się zarówno do ogółu, 
jak i jednostki, dając tym samym upust wspomnianemu wcześniej 
thymos. Drugi zaś, odnosi się do ciągłego definiowania świata, niczym 
Popperowska predykcja, tym samym pomniejszając ważność etymologii 
słownika, którym się posługuje. Zatem człowiek został unaukowiony, 
zracjonalizowany, co wcale może nie oznaczać jego „spłaszczenia”; lecz 
raczej można odnieść wrażenie, że jego wielowymiarowość została 

„skanalizowana” poprzez pohistoryczną rzeczywistość. Ostatni człowiek 
jest również, a być może głównie, niezaangażowanym obserwatorem, 
każda relacja poza obserwacją wymaga mocy55.

Pewność i zaufanie?
Przejdźmy teraz do cech, które jak się wydaje są charakterystyczne 

dla opisanej wyżej rzeczywistości, a szczególnie jej mieszkańca. Jaka 
jest rola zaufania? Już na początku tych rozważań jawią się nam dwie 
przeciwstawne drogi: jedna oparta właśnie na zaufaniu, druga zaś na 
jego braku; dodatkowo należy wspomnieć o podziale zaufania na: wobec 
siebie i wobec innego. Tym samym otrzymujemy cztery możliwości.

Na początku zajmijmy się samym „ja”. Otóż człowiek w obliczu 
końca historii, nietzscheańskiej śmierci Boga – staje się kreatorem rze-

54 Zob. W. Zieliński, Dwie koncepcje egalitaryzmu, [w:] Równość w życiu publicznym, 
red. W. Zuziak, J. Mysona Byrska, Kraków 2012, s. 276n.

55 Zob. A. Bastek, Mit homo creatora. Rzecz o złudzeniach humanizmu, Olsztyn 2000, s. 55. 



158 Wojciech Bartłomiej Zieliński

czywistości nicości56. Zyskuje tym samym ufność w swoje możliwości 
i pewność, którą Biblia przypisuje samemu Bogu słowami: „A widział 
Bóg, że były dobre”57; taką moc daje mu stanięcie poza dobrem i złem 
– ponowne definiowanie rzeczywistości. Z drugiej strony wydaje się, że 
człowiek wycofuje się z odpowiedzialności – jest niezaangażowanym 
obserwatorem: kronikarzem i interpretatorem świata. Przypomina to 
postawę podmiotu lirycznego z wiersza Zbigniewa Herberta Raport 
z oblężonego miasta: 

Zbyt stary żeby nosić broń i walczyć jak inni – 
wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kronikarza 
zapisuję – nie wiadomo dla kogo – dzieje oblężenia 
mam być dokładny lecz nie wiem kiedy zaczął się najazd 
przed dwustu laty w grudniu wrześniu może wczoraj o świcie 
wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu 
pozostało nam tylko miejsce przywiązania do miejsca 
jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów 
jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic 
[…]
unikam komentarzy emocje trzymam w karbach piszę o faktach 
podobno tylko one cenione są na obcych rynkach 
[…]
patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci 
najgorszą ze wszystkich – twarz zdrady
i tylko sny nasze nie zostały upokorzone58.

Przytoczony tutaj obraz obserwatora ukazuje nam człowieka jako 
istotę wycofaną, bo tylko Kartezjańskie ego jest gwarantem czegokol-
wiek, zostaje punktem archimedesowym rzeczywistości, gdy zostanie 
odrzucona dziejowość. Lecz nawet zaufanie podmiotu wobec samego 
siebie jest poddawane w wątpliwość na rzecz faktów – intersubiektywnie 
cennych informacji. Zwątpienie, jakie może się tutaj pojawić, ponownie 
zwraca naszą uwagę ku postaci Karla Raimunda Poppera. Jego koncep-
cja „racjonalnego krytycyzmu” wynosi na piedestał falsyfikacjonizm 
– poszukiwanie, w duchu poprawności naukowej, warunków, które 

56 Tamże, s. 51, 55.
57 Tamże; Rdz 1, 12.
58 Z. Herbert, Wiersze zebrane, Kraków 2008, s. 530–532.
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skłoniłyby nas do modyfikacji lub obalenia naszych twierdzeń59. Czy 
owa wątpliwość powinna być uznana za coś negatywnego? Wydaje się, 
że nie, ponieważ to właśnie ona umożliwia rozwój – zmianę oglądu 
rzeczywistości. Choć na podstawie fragmentu przytoczonego z Tako 
rzecze Zaratustra odnieść można wrażenie, że człowiek ufa przede 
wszystkim sobie, to mamy tu do czynienia z pomiotem zbiorowym – z 
wiedzą ustaloną wspólnie, z efektem intersubiektywnej racjonalizacji 
pojedynczych poglądów (jak sugeruje to Fukuyama). Przedstawiona 
tutaj sytuacja, tj. droga od ufającego sobie podmiotu do zracjonalizowa-
nego kolektywu, krystalizuje się w słowach Kołakowskiego: „Gdy zaś 
racjonalistyczna i sceptyczna krytyka usunęła najpierw boski autorytet, 
a później również prawo naturalne, traktowanie jako nadwątlona postać 
Boga czy jako skromna namiastka, odpowiedź na proste pytania: «Jak 
odróżnić dobro od zła?», wydawała się niemożliwa”60. 

Wspomniana przez tego myśliciela niemożliwość kieruje człowieka 
ku drugiemu. Wydaje się jednak, że nie mamy w tym przypadku do 
czynienia z kategorią Ty, ale z sartre’owską kategorią „bytu-dla-innego”61 
tzn. inny staje się ograniczeniem wolności. Można stąd wysnuć wniosek, 
że drugi nie jest „potrzebny” jako on – podmiot, tylko jako element do 
stworzenia racjonalnego kolektywu. Stąd też człowiek z krainy końca 
historii nie ufa innemu pojedynczemu podmiotowi, lecz pomiotowi 
zbiorowemu. Tak sformułowany sąd może przypominać koncepcję 
Feuerbacha o wspólnocie jako człowieku absolutnym62. Oznacza to tyle, 
że zaufanie, które żywi ostatni człowiek i które nie podlega żadnym 
fluktuacjom jest relacją do absolutnego, a co za tym idzie uniwersalnego 
i racjonalnego podmiotu zbiorowego. W przyjętym horyzoncie badaw-
czym jest nim demokratyczno-liberalne społeczeństwo obywatelskie. 

Podsumowanie
Podjęta powyżej próba zbadania kategorii zaufania jest odkrywaniem 

świata, w którym ona występuje, a który – jak zostało powiedziane we 

59 Zob. A. Dubik, O aktualności i poznawczej doniosłości normy „racjonalnego krytycyzmu” 
Karla R. Poppera w kontekście ewolucji współczesnej epistemologii, „Przegląd filozoficzny. 
Nowa seria” 14 (2005) nr 1, s. 175.

60 L. Kołakowski, L. Kołakowski, Czy „człowiek historyczny”…, dz. cyt., s. 89.
61 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, dz. cyt., s. 477.
62 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 7, tłum. J. Łoziński, Warszawa 1995, s. 302.



wstępie – jest na swój sposób wyjątkowy. Następnie jest analizowana 
ta relacja oraz jej elementy. Poza zakresem dociekań tego tekstu jest 
ocena przedmiotu zaufania, którą postulował Nietzsche, ukazując jego 
iluzoryczność63. Bliższa temu zagadnieniu wydaje się relacja pomiędzy 
znakiem a jego sensem przedstawiona przez Gottloba Frege’a.

Pomimo wielu zbieżności stwierdzenie, że przedstawiony powyżej 
obraz przystaje do rzeczywistości u progu wieku XXI nie wydaje się 
być oczywiste (niewątpliwie do takiego myślenia skłania nas koncepcja 
Francisa Fukuyamy – opisująca rzeczywistość niemal nam współczes-
ną). Dlatego temat podjęto w sposób abstrakcyjny, ukazując pewne 
mechanizmy w odniesieniu konkretnej sytuacji społecznej. 
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Justyna Stecko

Kultura zaufania jako fundament 
społecznego życia etycznego

„Jest jedna taka rzecz, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, relacji, 
zespołów, rodzin, organizacji, narodów i cywilizacji na całym świecie 
i która – gdyby jej zabrakło – zdołałaby obalić najsilniejszy rząd, najle-
piej prosperujący biznes, najbardziej kwitnącą gospodarkę, najbardziej 
wpływowe przywództwo, najmocniejszą przyjaźń, złamać najtwardszy 
charakter i zniszczyć największą miłość […] jednak w naszych czasach 
jest najmniej zrozumianą, najbardziej zaniedbywaną i najmniej doce-
nianą możliwością”1. O czym z takim przekonaniem piszą Stephen 
Covey i Rebecca Merrill? Cóż takiego jawi się jako wspólna płaszczyzna 
dla wszystkich nacji, kultur i cywilizacji? Co może być fundamentem 
biznesu, relacji prywatnych a nawet relacji politycznych? To nic innego 
jak wielokrotnie zdeprecjonowane, często wyśmiewane i po wielokroć 
traktowane jedynie jako trywialna naiwność – zaufanie. Spróbujmy 
rozpocząć analizę tego zjawiska od jego prekursorów, od myślicieli, 
którzy zauważyli i docenili wartość zaufania w życiu społeczności.

Koncepcja zaufania na przykładzie wybranych 

myślicieli
Problematyka zaufania i rozważania nad tym zagadnieniem nie są 

tworem czasów współczesnych. Prekursorów możemy poszukiwać już 

1 S. M. R. Covey, R. R. Merrill, Szybkość zaufania, tłum. J. Moderski, Poznań 2009, s. 17.
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w starożytności. Choć u Sokratesa pojawia się coś na kształt zaufania 
bliskiego myśli religijnej, to jednak dopiero w koncepcji Platona odnaj-
dujemy ciekawe koncepcje. Państwo platońskie nie mogłoby zaistnieć 
bez szeroko rozumianego zaufania i choć w jego dziełach nie znajdzie-
my informacji bezpośrednio wskazujących na zaufanie osobowe do 
władcy, to jednak przy wnikliwiej analizie dostrzec można płaszczyznę 
zaufania choćby do instytucji. Zaufanie społeczne jawi się bowiem jako 
fundament funkcjonowania idealnego państwa. Grecki filozof widzi 
w istniejącym państwie gwarant dobrobytu i sprawiedliwości społecz-
nej, pod warunkiem zachowania niezmienności. Jednak zaufanie do 
państwa ma swoje fundamenty. Najważniejszą cnotą w funkcjonowaniu 
całej struktury społecznej jest sprawiedliwość, „idealni władcy stanowić 
mieli gwarancję praworządności i sprawiedliwości”2.

Idea państwa platońskiego zbudowana jest w głównej mierze na 
sprawiedliwości. Jawi się ona jako fundament ludzkiej wspólnoty po-
litycznej, co więcej Platon wyznawał przekonanie, że powinna być to 
zasada wieczna i niezmienna, która może stać się podstawą zaufania. 
Jednostka związana jest ze swoim państwem i społecznością rodzajem 
umowy, która daje poczucie stabilizacji i gwarancji bezpieczeństwa. 
Możemy w platońskiej koncepcji odnaleźć także określenia niezwykle 
zbliżone do współczesnych definicji zaufania, nawet ślepego zaufania. 
Zdaniem Platona, wiara to nic innego jak umiejętność „trafnego oceniania 
przedmiotów […] bez wnikania w ich istotę, w rzeczywistą postać rzeczy”3.

Kolejnym myślicielem, który dostrzega konieczność zaufania w re-
lacjach międzyludzkich jest Arystoteles. Zwraca on szczególną uwagę 
na rozwagę i roztropność, które sprzyjają etycznym zachowaniom i za-
ufaniu w życiu społeczności4. Nie brak miejsc w pismach Arystotelesa, 
w których pojawia się określenie oznaczające wzajemne zaufanie. „Bez 
zaufania również nie ma żadnej stałej przyjaźni, a zaufanie przychodzi 
z czasem. Bo powinno się je poddać próbie, jak mówi Teognis”5. Dalej 
zaś Arystoteles pisze: „którzy są dobrzy i godni zaufania, zawierają 
układy”6. Arystoteles zwraca również uwagę na zaufanie w odniesieniu 

2 Platon, Państwo, Prawa, przeł. W. Witwicki, Kęty 1997, s. 3.
3 Tamże, s. 218.
4 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2012.
5 Tenże, Etyka Eudemejska, Warszawa 1977, s. 61.
6 Tamże.
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do rozmówcy, wskazując na wiarygodność czy wręcz wiarę, opisuje 
sposób komunikowania się, który może do tego się przyczynić.

Środki przekonywania, uzyskane za pośrednictwem mowy, 
dzielą się na trzy rodzaje. Jedne z nich zależą od charakteru 
mówcy, inne od nastawienia, w jakie wprawi a słuchacza, 
inne jeszcze od samej mowy ze względu na rzeczywiste lub 
pozorne dowodzenie. Przekonanie dzięki charakterowi mówcy 
rodzi się wówczas, gdy mowa wypowiadana jest w sposób, 
który czyni mówcę wiarygodnym. Jesteśmy bowiem skłonni 
łatwiej i szybciej wierzyć we wszystkim ludziom uczciwym, 
a zwłaszcza w sprawach niejasnych i spornych. Nieprawdą 
jest […] że szlachetność mówiącego nie ma żadnego wpływu 
na siłę przekonywania. Wprost przeciwnie – można powie-
dzieć – charakter mówcy daje największą wiarygodność 
(jego argumentom)7. […] łatwiej bowiem wierzymy mówcy, 
jeśli okazuje się on szlachetny lub życzliwy dla nas, albo jeśli 
łączy obie te cechy8. 

To właśnie w poznaniu Arystoteles widzi podstawę zaufania: 
„poznanie podnosi wzajemne zaufanie”9 a „każdemu mniemaniu 
towarzyszy wiara, wierze zaufanie, zaufaniu rozumowe poznanie”10. 
Nie jest to więc ślepe zawierzenie, które nie potrzebuje doświadczenia. 
Co więcej, osoby, które doświadczyły już oszustwa są zdaniem Ary-
stotelesa bardziej nieufne. „Człowiek niegodziwy jest nieufny i złośli-
wie nastawiony względem wszystkich, gdyż własną miarę stosuje do 
innych. Dlatego łatwiej oszukać ludzi dobrych chyba, że z powodu 
doświadczenia nie ufają”11.

Starożytni w zaufaniu widzieli jeśli nawet nie podstawę, to ważną 
składową życia społecznego. Jednak – co ciekawe – już wtedy wskazywa-
no na selektywność osób, którym możemy ufać, wyraźnie rozróżniano 
ufność od naiwności. Seneka w Listach moralnych do Lucjusza wprost 
mówi: „Ufać wszystkim i nie ufać nikomu jest błędne”12.

7 Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. 6, Warszawa 1996, s. 306.
8 Tamże, s. 334.
9 Tamże s. 163.
10 Arystoteles, Dzieła…, dz. cyt., t. 3, s. 345.
11 Arystoteles, Dzieła…, dz. cyt., t. 5, s. 462–463.
12 L. A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1961, s. 8.
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Średniowiecze choć zdominowane było pojęciem zaufania, to jednak 
w większości w kontekście religijnym. U kolejnych świętych natrafimy 
na cytowania dotyczące wiary i ufności skierowanej do Boga. Dopiero 
czasy nowożytne na nowo powróciły do idei zaufania jako istotnego 
elementu budującego życie społeczne. Machiavelli, Hobbes, Locke, 
Hume to myśliciele, którzy m.in. wskazali na ufność jako ważny element 
kształtujący relacje w społeczności i w państwie. Pierwszy z wymie-
nionych Mikołaj Machiavelli opisuje zjawisko zaufania do władzy, do 
tytułowego księcia, który powinien zwrócić szczególną uwagę na tych, 
którym szybko zaufał. „Książęta, zwłaszcza zaś książęta nowi, większą 
znaleźli wierność i korzyść dla siebie w tych, którzy zrazu wydali się 
im podejrzani, niż w tych, których od początku obdarzyli zaufaniem”13. 
Również w tym wypadku bezkrytyczne naiwne wręcz zawierzenie jest 
przeciwieństwem zalet moralnych. To zaufanie, które bliskie byłoby 
definicji Lenina, jawi się u Machievelli’ego jako właściwe, poparte do-
świadczeniem, a nawet kontrolą. Ciekawy głos w dyskusji dotyczącej 
ufności ma koncepcja Hobbesa. Państwo, które powstało na podstawie 
umowy, nakłania potencjalnych obywateli do zaufania, że zasady wy-
znaczone przez suwerena są godne przestrzegania. Obywatel powinien 

„ufać, bowiem zaufanie jest więzią, na której opierają się pakty”14. 
Czwarte prawo natury15 

ma na celu, aby ten, kto kierując się zaufaniem pierwszy oddał 
usługę, z racji swego pierwszeństwa nie znalazł się w gorszej 
sytuacji. Żąda ono, by przyjmujący dobrodziejstwo wszelkimi 
siłami starał się, aby ten, kto dobrodziejstwo wyświadczył, nie 
znalazł zasadnego powodu, wyżałować swego gestu. Łamanie 
tego prawa skutkuje tym, iż podważony zostaje sens uczynności 
i zaufania, bez których nie ustanie wojna. Przekroczenie tego 
prawa nazywa się niewdzięcznością16. 

Zaufanie wydaje się być konsekwencją życia w społeczności. Hob-
bes wyraźnie przestrzega przed konsekwencjami, pisze: „z braku 

13 M. Machiavelli, Książę, Warszawa 2001, s. 88. 
14 T. Hobbes, Elementy filozofii, t. 2, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956, s. 229.
15 Tenże, Elementy …, dz. cyt., s. 241.
16 Tenże, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, War-

szawa 1954, s. 133.
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zaufania wynika wojna”17. Nieufność to jedna ze składowych stanu 
dzikości, w którym kontakty z innymi ludźmi były przypadkowe i w 
konsekwencji prowadziły do konfliktów. 

Kolejnym z myślicieli nowożytnych, który jednak nieco inaczej spo-
glądał na naturę człowieka, jest John Locke. Jednak mimo odmienności 
postrzegania człowieka, również w zaufaniu widzi ważną składową 
życia społecznego. Homo homini lupus zostało „zastąpione” przez tabula 
rasa, jednak ufność niezmiennie miała determinować właściwe relacje 
społeczne. Locke pisze:

legislatywa jest tylko powierzoną władzą by działać dla pew-
nych celów. Lud posiada nadal najwyższą władzę usunięcia lub 
zmiany legislatywy, kiedy uzna, że władza ta działa niezgodnie 
z pokładanym w niej zaufaniem. Każda władza powierzona 
w określonym celu jest przez ten cel ograniczona. Stąd też, jeśli 
cel ten będzie kiedykolwiek przez nią jawnie zaniedbywany 
lub gwałcony, nastąpi utrata zaufania, a władza powróci do 
rąk tych, którzy ją nadali18. 

Dalej zaś:

Kiedykolwiek więc legislatywa będzie naruszać tę fundamen-
talną zasadę społeczeństwa albo na skutek ambicji, korupcji, 
szaleństwa czy strachu będzie próbować porwać się na nią 
sama, albo też złoży w czyjeś ręce absolutną władzę nad 
życiem, wolnością i majątkiem ludu, tym samym zawiedzie 
pokładane w niej zaufanie oraz utraci władzę, przekazaną 
przez lud w jej ręce dla zupełnie innych celów. Władza powróci 
znów do ludu, który jest teraz uprawniony do odzyskania swej 
pierwotnej wolności, a przez ustanowienie nowej legislatywy 
(takiej, jaką uzna za stosowną) do zapewnienia sobie własnej 
ochrony i bezpieczeństwa, co stanowi cel, dla którego ludzie 
są w społeczeństwie19.

Locke skupia się głównie na relacji zaufania do władzy oraz kon-
sekwencjach jej ewentualnego braku. Jednocześnie wskazuje na drugi 

17 Tamże, s. 89.
18 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie. Traktat drugi, tłum Z. Rau, Warszawa 1992, § 149, s. 269.
19 Tamże, § 222, s. 320. 
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z aspektów, który również wydaje się ciekawy. To obdarzenie już kogoś 
zaufaniem daje swoistego rodzaju władzę nad tą osobą, rodzaj zależ-
ności związanej z oczekiwaniem i wiarą w ich spełnienie20.

Również David Hume wskazuje na trwałość przyjaźni i wynikające 
z niej zaufanie, jako podstawę życia społeczno-politycznego. Stałość 
stosunków przyjacielskich oraz przywiązanie są nie tylko aprobowane 
społecznie, ale przede wszystkim są istotnym warunkiem utrzymania 
zaufania i wzajemnego porozumienia w społeczeństwie21. 

Współczesne ujęcie koncepcji zaufania
Współcześnie już nie tylko filozofowie zajmują się problematyką 

zaufania. Możemy odnaleźć ujęcie zaufania, które jest efektem zainte-
resowania różnych dyscyplin naukowych. Kategoria zaufania została 
dostrzeżona zarówno na płaszczyźnie nauk humanistycznych, jak 
i społecznych. Filozofia, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki 
o zarządzaniu odwołują się do wartości, jaką jest zaufanie. Mimo iż 
płaszczyzna tych nauk jest odmienna, a praktyczne zastosowanie zaufa-
nia inne, to jednak w każdym z przypadków coraz częściej doceniane.

Tabela 1. Przegląd wybranych definicji zaufania według wybranych dyscyplin 
naukowych22

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA

Rotter (1967 & 1980)
Ogólne oczekiwanie jednostki, iż słowo, obietnica, ustne 
lub pisemne przyrzeczenie innej jednostki lub grupy jest 
wiarygodne.

Griffin (1967) Poleganie na zachowaniu osoby w celu osiągnięcia pożąda-
nego, ale niepewnego celu w sytuacji ryzykownej.

Larzelere & Huston 
(1980)

Zaufanie to poziom, do którego dana osoba wierzy w życz-
liwość i uczciwość drugiej osoby (osób).

Cook & Wall (1980) Stopień do którego dana osoba jest chętna przypisywać in-
nym dobre intencje, wierzyć w słowa i działania innych ludzi.

20 Zob. tamże, § 134 do 243, s. 256–338.
21 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, cyt. za: R. Hardin, Zaufanie, tłum. A. Gruba, 

Warszawa 2009, s. 28.
22 Zob. J. Stecko, Zarządzanie zaufaniem – aksjologiczny aspekt problemu, „Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” 18 (2011) nr 2, s. 174–175.
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Pruitt & Carnevale 
(1993)

Oczekiwanie, że dana strona będzie współpracować 
w przyszłości.

Misztal (1996) Wiara, że rezultaty czyichś zamierzonych działań będą 
właściwe z naszego punktu widzenia.

Lin (2001) Przekonanie czy oczekiwanie, że partner weźmie pod uwa-
gę nasze interesy w toku wymiany.

Yamagishi (2002)
Oczekiwanie korzystnego zachowania ze strony kogoś 
w społecznie niepewnej sytuacji, oparte na wiedzy o jego 
skłonnościach (w tym jego uczuciach wobec partnera)

Tilly (2005) Polega na poddawaniu cennych dla nas wartości ryzyku 
złej woli, błędów czy niepowodzeń innych ludzi.

Sztompka (2007) Jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych, przy-
szłych działań innych ludzi.

ZARZĄDZANIE

Gambetta (1988)

Prawdopodobieństwo, że osoba, z którą współpracujemy 
wykona odpowiednio powierzone zadanie lub że co naj-
mniej jej działania nie będą szkodliwe na tyle, by konieczne 
było zerwanie z nią współpracy.

Mishra & Morrisey 
(1990)

Gotowość do współpracy oparta na wierze, iż ta druga stro-
na jest kompetentna, otwarta, troskliwa i odpowiedzialna.

Carnevale & Wers-
chler (1992)

Oczekiwanie etycznego, uczciwego, niegroźnego zachowa-
nia i troski o prawa innych.

Fukuyama (1995)

Oczekiwanie, że strony danego środowiska, odnośnie do 
uczciwego, obopólnego, powtarzalnego zachowania oparte 
na powszechnie akceptowanych przez część członków ta-
kiego środowiska normach.

Shockley-Zalabak, 
Ellis & Cesaria

Wiara organizacji, oparta na zaobserwowanej kulturze i spo-
sobie komunikacji podczas działania i w relacjach z innymi, 
że inna jednostka, grupa czy też organizacja jest kompeten-
tna, otwarta, uczciwa, zainteresowana, solidna oraz że iden-
tyfikuje się ze wspólnymi celami, normami i wartościami

MARKETING

Anderson & Narus 
(1990)

Przekonanie firmy, iż inna firma podejmie działania prowa-
dzące do pozytywnych rezultatów dla obu firm i nie podej-
muje działań o negatywnych konsekwencjach.

Morgan & Hunt 
(1994) 

Gdy strona ma zaufanie w wiarygodność i uczciwość swo-
jego partnera wymiany.

Delgado-Ballester, 
Munuera-Aleman, 
& Yague-Guillen

Uczucie bezpieczeństwa doświadczane przez konsumenta 
w jego interakcji z marką, które opiera się na przeświad-
czeniu, iż marka ta jest niezawodna i odpowiedzialna za 
interes oraz dobro konsumenta.
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ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

Zucker (1986) Cały zespół oczekiwań wspólny dla wszystkich stron zaan-
gażowanych w wymianę.

Blomqvist & Stahle 
(2000)

Oczekiwanie aktora gry (wymiany) rynkowej w zakresie 
kompetencji, dobrej woli oraz postępowania.

Zaheer, McEvily 
& Perlone (1998)

Oczekiwania co do uczestnika, że (1) wypełni swoje obo-
wiązki, (2) będzie zachowywał się w przewidywalny spo-
sób, (3) będzie działał i negocjował uczciwie nawet wtedy, 
gdy może zachować się w sposób oportunistyczny.

PUBLIC RELATIONS

Heath, Seshandri 
& Lee (1998)

Postrzegane kompetencje, uczciwość, konsekwencja, dobra 
wola, poufność i przewidywanie, co do tego, że inni będą 
w działaniu raczej wspierać niż eksploatować drugą stronę.

Grunig & Hon (1999) Poziom polegania jednej strony na drugiej stronie i chęć 
otwartej postawy wobec drugiej strony.

SYSTEMY INFORMACYJNE

Keen (1999)

Zaufanie w relację biznesową. Definicja zawiera w sobie ryzy-
ko i koncentruje się na relacjach związanych z komputerami, 
telekomunikacją, kreowaniem więzi zaufania (bezpieczeń-
stwo, uczciwość, przestrzeganie praw konsumenta, kontrakty, 
prywatność, reputacja, marka, wzajemne zainteresowanie.

Ratnasingam & Pav-
lou (2002)

Subiektywne prawdopodobieństwo, za pomocą którego 
członkowie organizacji oceniają kolektywnie, czy dana 
transakcja zostanie zawarta.

Opracowano na podstawie: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtu-
chowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa 2007; P. Sztompka, 
Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

W zestawionych opisach zaufanie definiowane jest przez takie poję-
cia jak: uczciwość, wiarygodność, życzliwość jak również kompetencje 
i przewidywalność. W większości wskazują więc na człowieka jako 
źródło zaufania, a tym samym wyznaczają aspekt, który wydaje się być 
kluczowy dla kategorii zaufania – czyli podłoże etyczne. Na aksjologiczną 
perspektywę zjawiska zaufania wskazywało wielu autorów: Fukuyama, 
Putnam, Uslaner zaś w polskim piśmiennictwie Sztompka czy Podrez.

Francis Fukuyama twierdził, że „zaufanie rodzi się, kiedy wspólnota 
dzieli ze sobą zespół wartości moralnych, co pozwala na oczekiwanie 
regularnego i uczciwego postępowania”23, wprost wskazuje na płasz-

23 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, 
Warszawa–Wrocław 1997.
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czyznę aksjonormatywną, którego podstawą jest zaufanie. Co więcej, 
ma ono stanowić podstawę sprawnego działania w społeczności. Piotr 
Sztompka przedstawia nieco inny aspekt społecznych relacji. Jego 
zdaniem zaufanie to „ludzki pomost do niepewnego przyszłego świata, 
w którym centralną rolę odgrywają inni ludzie, którzy będą dla mnie 
użyteczni, pomocni, życzliwi, uczciwi i lojalni”24. Robert David Putnam 
zaufanie definiuje jako zasoby moralne niezbędne do funkcjonowania 
społeczności, zaś zdaniem Podrez dotyczy całego szeregu działań, 
dóbr i wartości25. Jak widać wielu autorów doszukiwało się w zaufaniu 
nie tylko utylitarnej skuteczności funkcjonowania społeczeństwa, ale 
także wartości moralnej.

Ze względu na temat opracowania na szczególną uwagę zasługuje 
koncepcja zaufania normatywnego Erica Uslanera. Jego zdaniem mo-
żemy przyjąć, że zaufanie to rodzaj przekonania, nawet wiary, że inni 
podzielają nasze stanowisko w sprawie podstawowych wartości moral-
nych. Oznacza to, że wszyscy powinni się stać beneficjentami naszego 
zaufania26. Zaufanie normatywne, to nic innego jak zaufanie do ludzi 
w ogóle. Nie jest to przekonanie, że możemy ufać konkretnym osobom 
– Kowalskiemu czy Nowakowi, ale wiara w „uogólnionego innego”27. Jak 
pisze Eric Uslaner: „Ten rodzaj zaufania w stosunku do nieznajomych jest 
fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Nazywam to zaufaniem 
normatywnym. Jest to zaufanie do ludzi, których nie znamy i którzy 
mogą być inni od nas”28. Czy jednak koncepcja ta będzie miała wartość 
ponadkulturową? Co wydarzy się w takich społecznościach, w których 
osoby nie wykazują jednomyślności w wyborze wartości i przekonań 
aksjologicznych? Być może w tym miejscu warto zmodyfikować nieco 
pomysł Uslanera. Może warto potraktować zaufanie jako wartość, nie zaś 
jako nakaz moralny czy wręcz imperatyw. Jesteśmy przecież w stanie 
obdarzyć zaufaniem osoby niezależnie od różnic aksjologicznych, reli-
gijnych czy kulturowych, nie nazwałabym go jednak obligatoryjnym29.

24 P. Sztopka, Zaufanie fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 72.
25 Zob. E. Podrez, Aksjologiczne i normatywne aspekty zaufania, „Prakseologia” (2003) 

nr 143, s. 87.
26 Zob. E. M. Uslaner, Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne [w:] Socjologia co-

dzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008, s. 182, 192.
27 Tamże, s. 191.
28 Tamże, s. 181–182.
29 Zob. J. Stecko, Zarządzanie zaufaniem…, dz. cyt., s. 169–178.
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Zaufanie podstawą życia społecznego
 Pojawia się pytanie niezwykle ważne dla tego opracowania, dla-

czego potrzebujemy zaufania. Starożytni wskazywali na zaufanie jako 
ważny element życia społecznego. To na nim opierało się przekonanie, 
że władca podejmuje właściwe decyzje w państwie platońskim, bądź 
że umowa, na którą zdecydowała się nowożytna społeczność chroni 
przed hipotetycznym stanem anomii i dzikości. Próbując odpowiedzieć 
współcześnie na pytanie dotyczące zasadności zaufania we współczes-
nym życiu społecznym, jawi nam się przynajmniej kilka odpowiedzi30. 
Jednym z powodów, dla którego zaufanie traktowane jest jako potrzeba, 
to jego permanentny deficyt. Wydaje się, że najbardziej uwidacznia się 
w życiu społecznym i politycznym, gdzie często powtarzaną sentencją 
jest wspomaganie zaufania kontrolą31.

Zaufanie moglibyśmy, parafrazując słowa Putnama, nazwać dzia-
łaniem ludzi oszczędnych. Największe koszty, które ponosimy przy 
wszelkiego rodzaju umowach i kontraktach o charakterze formalnym 
– to cena nadzoru. Najwięcej na naszej nieufności zyskują prawnicy 
i pośrednicy monitorujący poprawność działań. Zaufanie ma ogromny 
wpływ na współpracę w obrębie społeczności, a będąc „skazanym” na 
życie wśród ludzi warto zadbać o to, aby było ono prostsze, a być może 
także dawało więcej zadowolenia.

Zaufanie staje się szczególnie ważne wtedy, gdy nasze informacje 
nie są pełne, gdy brakuje nam potwierdzenia, że podjęte działania są 
absolutnie bezpieczne i sprawdzone; gdy pozbawieni pełnej kontroli 
nad sytuacją musimy jednak podjąć decyzje, ponieważ ich brak może 
być brzemienny w negatywne konsekwencje.

W czasach nam współczesnych zaufanie to również składnik kom-
petencji cywilizacyjnych32. Możliwość korzystania z nowych technologii 
obarczona jest choćby minimalnym zaufaniem. Korzystanie z bankomatów 
i kart zamiast tradycyjnych rozwiązań bankowych to szczególnie dla ludzi 
starszych ciągłe wyzwanie. Zakupy przez Internet tak popularne w czasach 
współczesnych to efekt, trzeba to podkreślić, całkiem sporej dozy ufności. 

30 Zob. R. K. Sprenger, Zaufanie, tłum. M. Dutkiewicz, Warszawa 2011, s. 17–62.
31 Sentencja „Podstawą zaufania jest kontrola” była wielokrotnie powtarzana przez 

Lenina, a później przez wielu przywódców m.in. Ronalda Reagana.
32 E. Winnicka, Towar tłukliwy. Rozmowa z Piotrem Sztompką o tym, że nie można być 

szczęśliwym bez zaufania do drugiego człowieka i do władzy, „Polityka” (2007) nr 32/33, s. 51.
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Warto również zauważyć, jak wiele wykonywanych zawodów 
opiera się na zaufaniu. Nie tylko sędzia, lekarz, policjant czy nauczy-
ciel to profesje, których przedstawiciele nie powinni zawieść naszego 
zaufania. Jednak kierowca autobusu, pilot czy urzędnik także należą 
do tej kategorii. To życie w społeczności determinuje zaufanie, niemal 
na każdej jego płaszczyźnie.

Tabela 1. Aspekty zaufania – aspekt społeczny

ASPEKTY DLACZEGO ZAUFANIE? DLATEGO ŻE:

cierpimy na jego deficyt;
ułatwia szybkie działanie;
umożliwia przewidywanie w życiu społecznym;
jest podstawowym składnikiem kapitału społecznego;
jest fundamentem budowania głębszych relacji międzyludzkich;
w świecie, w którym żyjemy, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy sami;
jest niezbędne, gdy nie mamy kompletnych informacji;
wykonywanie wielu zawodów nie byłoby możliwe bez zaufania;
jest warunkiem korzystania z nowych technologii;
jest składnikiem kompetencji cywilizacyjnych;
jest ważnym wymiarem kultury politycznej;
jest istotnym aspektem społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: Opracowanie własne33.

Podsumowanie

Wydaje się, że nie sposób przecenić zaufania, które towarzyszy 
nam w życiu od momentu narodzin. Powinniśmy szczególną refleksją 
i uwagą otoczyć wartościowe relacje oparte na zaufaniu, ponieważ są 
fundamentem głębokich więzi międzyludzkich. 

Co ciekawe, zaufanie samo w sobie nie ma charakteru wartościującego 
– nie jest ono dobre ani złe. W pewnych okolicznościach, za które w dużej 
mierze odpowiedzialny jest człowiek, może się stać zarówno dobre, jak 
i złe. W tym miejscu wystarczy choćby przytoczyć fragmenty historii 
rodzin mafijnych, aby spojrzeć na zaufanie także z nieco innej strony.

33 Analiza trzech płaszczyzn zaufania, zob. J. Stecko, Zarządzanie zaufaniem…, dz. 
cyt., s. 172–173.



Ostatnia z refleksji, na którą chciałabym zwrócić szczególną uwagę, 
dotyczy aspektu aksjologicznego. Wydaje się, że w życiu społecznym 
dużo łatwiej jest tworzyć platformę zaufania, odwołując się do wspól-
nego zbioru wartości, które bliskie są całej społeczności. Jeśli jednak, 
z różnych powodów okaże się, że tej płaszczyzny brakuje, zaufanie 
być może będzie taką składową, która scala relacje. Być może okaże 
się, że Peter Sloterdijk miał rację pisząc: „Społeczeństwo przyszłości 
jest skazane na zaufanie”34.
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Tadeusz Chrobak

Instytucja jako źródło nieufności

Tekst niniejszy jest prezentacją dwóch przypadków swoistego nisz-
czenia przez wymiar sprawiedliwości zaufania petentów do instytucji 
państwa. Wiąże się ona z taką interpretacją regulacji prawnych, które 
chronią interes funkcjonariuszy instytucji sądowych. 

Przesłankami do zaliczenia tych dwóch sytuacji do tego samego 
typu zdarzeń jest osoba petenta, który wnioskuje o zajęcie stanowisk 
przez instytucje szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, 
w dwóch różnych kwestiach. Przy czym petent to osoba skazana, a więc 
naznaczona stygmatem wyroku i kary, co ma niebagatelne znaczenie 
w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

Kategoria „sytuacja” została przyjęta tutaj w rozumieniu socjo-
logicznym. „Sytuacja społeczna” wiąże się treściowo z wzajemnymi 
relacjami jednostek ludzkich. Interakcje międzyosobowe przebiegają 
zawsze w określonym środowisku społecznym. Instytucjonalne oto-
czenie społeczne wywiera znaczący wpływ na postawy jednostkowe 
aktorów1. Zewnętrzne, społeczne uwarunkowania sytuacji mogą 
w znaczącym stopniu wpływać na zachowania jednostki, o ile zostaną 
przez nią dostrzeżone i zinterpretowane. Oddziaływanie czynników 
zewnętrznych determinuje z różną siłą i w różnym zakresie sytuację 
społeczną, w której znajduje się jednostka. Zależy to w znacznym 
stopniu od charakteru instytucji w ramach której dochodzi do relacji 
między jednostkami. Stopniowalność zewnętrznych czynników de-
terminujących postawę jednostki związana jest w znacznym stopniu 

1 Zob. W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976, 
t. 1, s. 85. 
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z typem instytucji. W najwyższym stopniu na sytuację jednostki 
oddziałują instytucje totalne2. Na przeciwległym biegunie umieścić 
można instytucje, które mają znaczenie incydentalne, nie znaczące 
nic dla jednostki. Różnorodność instytucji społecznych sprawia, że 
można mówić o stopniowalności czasowej, przestrzennej, społecznej 
i kulturowej oddziaływania instytucji na jednostki. Sytuowanie się 
jednostki w obrębie określonych instytucji, a co za tym idzie określonej 
sytuacji społecznej, może być niezależne od jednostki, jak też wynikać 
z jej świadomej decyzji. W analizowanych przypadkach mamy do czy-
nienia ze świadomą decyzją petenta, który domaga się, aby instytucje 
wymiaru sprawiedliwości odniosły się do zajmowanego przez siebie 
stanowiska.

Sytuacje te łączy również przywołanie przez instytucje wymiaru 
sprawiedliwości tej samej podstawy prawnej, uzasadniającej odmowę 
rozpoznania wniosków skazanego. Różni je natomiast zakres informacji, co 
do materialnych przesłanek odrzucenia próśb skazanego oraz miejsce tych 
instytucji w hierarchicznej strukturze organizacyjnej władzy sądowniczej. 

Można zasadnie twierdzić, że zabieg zastosowany przez wymiar 
sprawiedliwości, sprowadził się do zakwestionowania uprawnień peten-
ta, do rozpoznania jego wniosków przez instytucje wymiaru sprawied-
liwości. Instytucje wymiaru sprawiedliwości uchyliły się bowiem od 
zajęcia stanowiska wobec żądań petenta, który w momencie skierowania 
pism do instytucji sądowych, nie był już uczestnikiem postępowań 
sądowego. Okoliczność ta jest o tyle ważna, że sąd, rozpoznając sprawę, 
ma obowiązek przestrzegania reguł proceduralnych wobec wszystkich 
stron postępowania. Daje to stronom postępowania sądowego dostęp 
do udziału w postępowaniu na zasadzie – przynajmniej nominalnej 
– równości stron. W przypadku analizowanych sytuacji, stanowiska 
organów wymiaru sprawiedliwości sprowadziły się do stwierdzenia, 
iż dyskurs językowy petenta nie odpowiada standardom ustawowym. 
Nie bez znaczenia dla zajętego stanowiska jest i ta okoliczność, że skargi 
skazanego dotyczyły postaw funkcjonariuszy publicznych wymiaru 
sprawiedliwości – sędziów. Może to oznaczać, że instytucje wymiaru 
sprawiedliwości niechętnie rozpoznają niewłaściwe zachowania funk-

2 Zob. E. Hoffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, 
P. Śpiewak, oprac. i słowo wstępne J. Szacki, Warszawa 1977.
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cjonariuszy, czego nieuniknionym następstwem byłoby pomniejszanie 
zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości.

Zdaje się też, iż instytucje o których mowa niżej, mogły dopuścić się 
przekroczenia swoich kompetencji poprzez wkroczenie w uprawnienia 
przyznane innym organom władzy państwowej. Powyższe domniemanie 
autora nie zostało dotychczas zweryfikowane w postępowaniu procesowym. 

Sytuacja pierwsza 
Krajowa Rada Sądownictwa odmówiła rozpoznania wniosku ska-

zanego, domagającego się zajęcie stanowiska w sprawie orzekającego 
sędziego. Skazany doszedł do wniosku, iż sędzia może nie spełniać 
ustawowych wymagań zdrowotnych. 

Petent w piśmie do Krajowej Rady Sądownictwa napisał: „na 
podstawie dokumentów urzędowych i naocznego oglądu” – skazany 
uważa, iż sędzia ów – „przejawia zachowania wskazujące na możliwość 
patologicznych ubytków w zakresie zdrowia psychicznego i skrajnego 
wyczerpania sił”. Odwołując się do owych przesłanek petent wnio-
skował o wdrożenie procedur przewidzianych w ustawie o Krajowej 
Radzie Sądownictwa.

Wobec tej enuncjacji skazanego, nie pierwszej zresztą w stosunku 
do owego sędziego, KRS zajęła negatywne stanowisko. W piśmie bę-
dącym odpowiedzią na stanowisko skazanego Przewodniczący Rady 
napisał: „Komisja ds. Skarg Krajowej Rady Sądownictwa pozostawiła 
Pana pismo bez rozpoznania, gdyż zawiera treści znieważające” (Pismo 
z dnia 16.01.2013 r. Nr WP-0510-294/12). 

Krajowa Rada Sądownictwa nie wskazała jednak, które sformuło-
wania zawarte w piśmie petenta są w jej przekonaniu znieważające. 
Wobec tego skazany zwrócił się do KRS, aby ta określiła, jakie treści 
zawarte w piśmie petenta są obraźliwe.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa poinformował skaza-
nego, że wyrażeniem obraźliwym jest sformułowanie: „patologicznych 
ubytków w zakresie zdrowia psychicznego” (Pismo z dnia 18.03 2013 r. 
Nr WP-0510-294/12).

Z poglądem Krajowej Rady Sądownictwa skazany się nie zgodził. I w 
związku z tym złożył wniosek do właściwego ministra, aby w kwestii 
tej wypowiedziała się Rada Języka Polskiego. Odpowiedź nadesłana 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bazuje na opinii 
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Rady Języka Polskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego 
stwierdził: „określenie, o ocenie którego Pan prosi, jest przytoczone 
bez żadnego szerszego kontekstu, w którym zapewnie zostało użyte 
– jak można się domyślać – w jakimś piśmie, czy też wypowiedzi. Bez 
tego kontekstu trudno jednak stwierdzić, czy i w jakim stopniu jest ono 
obraźliwe. […] Można tylko stwierdzić, że przymiotnik «patologiczny», 
użyty w tym zwrocie, w pierwszym, medycznym sformułowaniu ma 
znaczenie «odbiegający od stanu normalnego; chorobowy, chorobliwy», 
co powoduje, że wszelkie znaczenia przenośne mają zabarwienie pejora-
tywne i mogą zostać uznane za obraźliwe”. W konkluzji zaś stwierdzono: 

„Reasumując: nie ma więc podstaw do tego, aby zająć się oceną tego, czy 
określenie, które Pan przytacza, jest czy nie jest wulgarne i powszechnie 
uznane za obraźliwe, gdyż takiego zarzutu nie ma w pismach KRS. Nie 
można też odpowiedzialnie ocenić obraźliwości tego określenia, gdyż na 
ma podanego kontekstu, w którym zostało użyte” (z pisma jak wyżej).

Stanowisko Rady Języka Polskiego odnośnie możliwości oceny 
obraźliwości zwrotu „patologicznych ubytków zdrowia psychicznego” 
jest jednoznaczne. Znaczenie danego zwrotu językowego zależy od 
kontekstu oraz sposobu jego użycia, a więc czy doszło do przytocze-
nia go w pierwotnym słownikowym znaczeniu, czy też w znaczeniu 
przenośnym. Nie ulega wątpliwości, że określenie „patologiczny ubytek 
zdrowia psychicznego” zostało użyte przez petenta w podstawowym 
medycznym znaczeniu. 

Na tę okoliczność wypada jeszcze raz zatem przytoczyć treści pisma 
skazanego, skierowanego do Krajowej Rady Sądownictwa. „Człowiek 
i Obywatel […] na podstawie dokumentów urzędowych i naocznego 
oglądu uważa, iż SSR […] przejawia zachowania wskazujące na moż-
liwość patologicznych ubytków w zakresie zdrowia psychicznego 
i skrajnego wyczerpania sił. W związku z tym zwraca się do Krajowej 
Rady Sądowniczej, o podjęcie stosowych działań przez Radę, w sprawie 
SSR […] urzędującego w Sądzie Rejonowym w […]”.

Skazany zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa posłużył się obraźli-
wym zwrotem „patologicznych ubytków zdrowia psychicznego”. Jednak 
kontekst znaczeniowy zwrotu odwołuje się do jego pierwotnego, a nie 
przenośnego znaczenia. Za taką interpretacją, to jest użycia zwrotu 

„patologicznych ubytków zdrowia psychicznego” w znaczeniu podsta-
wowym, przemawia powiązane tego wyrażenia z kategorią „wyczer-
pania sił”. Jest to o tyle istotne dla sprawy, że określenie „wyczerpanie 
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sił” jest kategorią ustawową. Pojęcie to występuje w art. 100. § 2 ustawy 
prawo o ustroju sądów powszechnych. „Sędziemu przechodzącemu 
lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub 
utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodze-
nia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio 
zajmowanym stanowisku”. Wyżej przytoczony przepis zawiera pojęcie 

„choroba”. Inkryminowane określenie „patologiczny ubytek zdrowia 
psychicznego” mieści się w zakresie nazwy ogólnej „choroba”. 

Sytuacja druga 
Rozważany przypadek dotyczy stanowiska sądów zajętego w sto-

sunku do pytań skazanego. Dla zachowania rzetelności niniejszego 
dyskursu, wypada przytoczyć inkryminowane przez sądy pismo petenta. 

„Mając na uwadze pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia […] w trybie 
prewencyjnym donoszę, że Dyrektor NFZ […] nie wskazała ośrodka, 
specjalisty, etc. w którym mógłbym poddać się leczeniu w zakresie utraty 
poczucia kulturowej tożsamości seksualnej, spowodowanej działaniem 
[…] organów i narządów sądowych. W tych okolicznościach domagam 
się podjęcia stosownych decyzji przez organy i narządy podległe […] 
które umożliwią mi skorzystanie z prawa do leczenia się w publicznej 
służbie zdrowia w zakresie dysfunkcji […]

Należy zauważyć, że przyczyną mojej zapaści w zakresie zdrowia 
[…] jest wyrok w sprawie […] i jego następstwa związane ze stanowi-
skiem sędziów, którzy zbrodniczo odmówili mi pomocy w wyjaśnieniu 
dotyczących znamion […] i określenia popranych sędziowsko zachowań 
[…]. Podkreślić należy, iż wyrok w sprawie […] nie zawiera wytycz-
nych, co do doprowadzenia mnie przez wymiar sprawiedliwości do 
niewydolności w zakresie […]. Oznacza to, że konkretne organy i na-
rządy sądowe dopuściły się nadużyć, które doprowadziły mnie jako 
skazanego, do anomii w zakresie […]. W tych okolicznościach, jak też 
w związku z brakiem stałych źródeł dochodu, wnoszę o udzielenie 
mi stosownej pomocy”. 

Na pismo to odpowiedzi udzielił Wiceprezes Sądu Rejonowego VI 
Wydziału Karnego Wykonawczego, który stwierdził: „W odpowiedzi 
na Pana pismo z dnia […] uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 41a § 4 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych 
– pismo zawierające treści znieważające, pozostawia się bez rozpoznania” 
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(Pismo z dnia 10 stycznia 2013 roku o numerze A-0127-76/13). W związku 
z tym stanowiskiem Sądu Rejonowego, petent złożył skargę do Prezesa 
Sądu Okręgowego. W uzasadnieniu wskazał, iż artykuł na który powołał 
się Prezes Sądu Rejonowego wymaga wskazania i uzasadnienia wyrażeń 
znieważających. Skazany stwierdził ponad to, iż jego pismo nie zawiera 
treści znieważających. Skoro jednak Wiceprezes Sądu Rejonowego uznał 
treść pisma skazanego za obraźliwe, to skazany chce wiedzieć, które 
sformułowania są powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne. 

Prezes Sądu Okręgowego w całości podtrzymał stanowisko swojego 
podwładnego z sądu pierwszej instancji. Stwierdził między innymi: 

„że w postępowaniu Wiceprezesa Sądu Rejonowego nie dostrzegam 
uchybień” (Pismo z dnia 21 maja 2013 roku o numerze Prez.-0541-9/13). 
W związku z tym odmówił wszczęcia postępowania wobec Wicepre-
zesa Sądu Rejonowego. 

Zakres niewiedzy skazanego, dotyczących wyrażeń uznanych za 
obraźliwe zdaniem Sądu, nie zmniejszyło pismo Prezesa Sądu Apela-
cyjnego. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego, odpowiadając z upoważnienia 
Prezesa, stwierdził: „Nie jest prawdą, że jego obowiązkiem w takim 
przypadku było szersze uzasadnienie stanowiska” (Pismo z dnia 13 
czerwca 2013 r. o numerze Wsk-051-56/13). Dodał też: „Użyte przez 
Pana określenia «organy i narządy podległe Prezesowi» oraz «stanowi-
skiem sędziów, którzy zbrodniczo odmówili pomocy» są co najmniej 
niewłaściwe i mogą stanowić podstawę do pozostawienia skargi bez 
rozpoznania. Niezależnie od powyższych ocen stwierdzić należy, że 
pismo z dnia […] określone jako «doniesienie» nie mogło być rozpoznane 
merytorycznie albowiem nie jest rolą prezesa sądu udzielanie porad, 
w szczególności w zakresie dotyczącym leczenia” (z pisma jak wyżej). 

Sekwencja działań komunikacyjnych Krajowej Rady Sądownictwa, 
jak i sądów jest podobna. Działania tych instytucji sprowadziły się do 
odmowy rozpoznania wniosków skazanego, a w konsekwencji do 
zlekceważenia i pogardy dla petenta.

Kultura społeczna i zaufanie społeczne
Piotr Sztompka3 wyróżnił kulturę zaufania i kulturę cynizmu. 

Podstawą tej typologii jest zaufanie, którego poziom i zakres przesądza 

3 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 



181Instytucja jako źródło nieufności

o typie kultury danego społeczeństwa. Autor ten zaufanie traktuje jako 
fundament społeczeństwa i przyjmuje, że ma ono charakter społeczno-

-indywidualny. Oznacza to, że kształt zaufania zależy pospołu od 
doświadczeń jednostki oraz poszczególnych agregatów tworzących 
społeczeństwo. Ta charakterystyka zaufania sprawa, że zaufanie spo-
łeczne sprowadza się do konfrontacji oczekiwań jednostki z regułami 
i zasadami funkcjonowania instytucji. Jednostka wchodząc w interakcje 
z instytucją publiczną, żywi określone przekonania, które polegają na 
weryfikacji w trakcie rozstrzygania konkretnej sprawy. Zachowania 
instytucji mogą potwierdzić „pierwotne zaufanie” jednostki, co do 
funkcjonowania danej instytucji, jak też je obalić. W efekcie umacnia 
się lub też zmniejsza się poziom zaufania jednostki do określonej in-
stytucji, jak też do innych instytucji publicznych z państwem włącznie. 

Wzrastająca złożoność życia społecznego sprawia, iż co raz rozle-
glejsze obszary życia społecznego poddawane są kontroli sformalizo-
wanych instytucji4. W perspektywie zaufania zasadnicze znaczenie 
mają instytucje społeczne powołane do ochrony i umacniania zaufania 
społecznego. Do tego typu instytucji publicznych powołanych przez 
państwo należy zaliczyć w pierwszym rzędzie instytucje wymiaru 
sprawiedliwości. 

Dokonując typologizacji instytucji ze względu na ich funkcję 
kształtowania zaufania społecznego, należy pamiętać, że jest to kry-
terium dyskusyjne. W zasadzie każda instytucja społeczna – wprost 
lub pośrednio – ma wpisane zadanie kształtowania postaw zaufania 
indywidualnego i społecznego. Znaczenie jakie współczesne państwa 
przykładają do kwestii zaufania społecznego, wyraża się w powoły-
waniu przez państwo instytucji, które mają przeciwdziałać niszczeniu 
zaufania społecznego. Do instytucji takiego typu należą rzecznicy praw 
obywatelskich czy też instytucje kontrolujące naczelne organy władzy 
państwowej, np. Najwyższa Izba Kontroli5. 

W minimalnych zakresie kontrola obejmuje członków danej in-
stytucji i jest ona niezbywalna w każdej instytucji. Zaś z maksymal-
nym zakresem kontroli mamy do czynienia w przypadku instytucji 

4 Zob. W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, 
Warszawa 2009, s. 271nn.

5 Zob. J. Kurczewska, Aspekt psychologiczny pracy kontrolera, „Kontrola Państwowa” 
47 (2002) nr 2, s. 99–100. 
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powołanych do kontroli określonej sfery czy sfer życia społecznego6. 
Najszerszy zakres uprawnień kontrolnych, dotyczących regulacji 
przyjętych przez państwo, posiada i pełni szeroko rozumiany wymiar 
sprawiedliwości. W państwach prawa decyzje publicznych instytucji 
państwowych poddawane są kontroli sądowej. 

Działalność większości instytucji kontrolnych służy ochronie za-
ufania relacji, jakie jednostka nawiązuje z innymi ludźmi i instytucjami. 
Chodzi o kontrolę tych obszarów życia społecznego, które przesądzają 
o bezpieczeństwie i jakości życia jednostkowego oraz zbiorowego. 
Poddanie nadzorowi sądowemu większości rozstrzygnięć instytucji 
publicznych wskazuje, iż zaufanie wymaga szczególnej ochrony. 

Dotyczy to również samego sądownictwa i to niezależnie od tego, że 
kontrola decyzji sądowych należy do prerogatyw sądu. Nie podważają 
tej reguły instytucje rzeczników praw obywatelskich. Paradoksem zaś 
w przypadku sądów jest to, że nie cieszą się one wysokim zaufaniem 
społecznym, mimo tego, że same stoją na straży zaufania społeczno-

-jednostkowego7. Jedna z hipotez wyjaśniających fenomen społeczny 
niskiego zaufania do instytucji wymiaru sprawiedliwości odwołuje 
się do wyjaśnienia instytucjonalnego8. Nieuprawnione byłoby jednak 
twierdzenie, że niskie zaufanie społeczne jest wskaźnikiem cynizmu 
instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Żonglowanie znaczeniami 
Działalność instytucji wymiaru sprawiedliwości jest wysoce sfor-

malizowana. Z tego względu uczestnictwo poszczególnych obywateli 
w funkcjonowaniu sądów jest ograniczone pomimo tego, że kontroli 
sądowej poddana jest współcześnie większość, o ile nie wszystkie, 
dziedzin życia społecznego. 

W narracji właściwej instytucjom wymiaru sprawiedliwości, do-
minującym rodzajem komunikatów, są komunikaty imperatywno-

-normatywne. Jest to zrozumiałe, gdyż istotą działalności sądów jest 

6 Zob. J. Schenk, Kontrola społeczna jako proces samoregulujący. Teoria i badania socjo-
logiczne, Tyczyn 2003. 

7 Zob. A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001, s. 401–456. 
8 Zob. M. Douglas, Jak myślą instytucje, Warszawa 2011, s. 129–153. 
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rozstrzyganie czy dany przypadek mieści się w ramach ustanowionych 
regulacjach prawnych, czy też nie.

Przedstawione wyżej sytuacje wykraczają jednakże poza obszar 
typowej działalności wymiaru sprawiedliwości. Podmiotami, których 
funkcjonowanie ma być rozpoznawane przez instytucje wymiaru spra-
wiedliwości, są funkcjonariusze publiczni tych instytucji. Wnioskodaw-
cą jest zaś skazany podejrzewający, iż mogło dojść do złamania reguł 
ustawowych na szkodę skazanego. Nie ulega wątpliwości, że strony tego 
dylematu traktują się z dużą podejrzliwością i z ograniczonym zaufaniem. 

Podniesiona już wyżej okoliczność, że petent jest osobą dwukrotnie 
skazaną ma pierwszorzędne znaczenie. Okoliczność ta zmusza instytu-
cje wymiaru sprawiedliwości do zajęcia stanowiska wobec postulatów 
petenta, jako osoby uprawnionej do składania wniosków we własnych 
sprawach. Równocześnie do działań petenta instytucje wymiaru 
sprawiedliwości podchodzić będą z dystansem i podejrzliwością, gdyż 
stanowisko to może być tylko wyrazem jego „niezadowolenia”. 

Bycie skazanym sprawia, że osoba z wyrokami nie zasługuje 
w oczach funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości na zaufanie, 
w tym samym stopniu co obywatele „nie karani”. Owa postawa funk-
cjonariuszy publicznych wymiaru sprawiedliwości jest psychologicz-
nie zrozumiała. Jednakże psychologiczne uwikłani, jakie ma miejsce 
w omawianych przypadkach, nie może wykluczać merytorycznego 
rozpoznania wniosków petenta, co zdaje się jednak mieć miejsce. 

Przemawia za tym pierwsza reakcja instytucji wymiaru sprawied-
liwości rozpoznających skargi skazanego. Pisma petenta uznano za nie 
spełniające wymagań ustawy. W obu sytuacjach przywołana została 
ta sama podstawa prawna. Dokładnie zaś art. 41a § 4 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych: „Skargi lub 
wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawa-
ne za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym 
skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia 
skargi lub wniosku bez rozpatrzenia”. 

Zauważyć przy tym należy, że odpowiadając skazanemu na jego 
wnioski, Sądy jak i Krajowa Rada Sądownictwa nie wskazały w pierw-
szych pismach treści znieważających lub też słów powszechnie uznanych 
za obelżywe. Dopiero kolejne korespondencje skazanego z tymi pod-
miotami doprowadziły do indykacji określeń mogących powszechnie 
za takie uchodzić.
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Wskazane przez Sądy i KRS określenia znieważające lub obelżywe 
budzą wiele wątpliwości w zakresie treści wartościujących i emotyw-
nych. Na niemożność stwierdzenia, czy doszło ze strony skazanego do 
naruszenia art. 41a § 4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych 
w piśmie adresowanym do Krajowej Rady Sądownictwa, wskazała 
Rada Języka Polskiego. Rada Języka Polskiego prawdopodobnie nie 
miała dostępu do kontekstu, w którym użyte zostało określenie „pa-
tologicznych ubytków zdrowia psychicznego” inkryminowane przez 
Krajową Radę Sądownictwa. Rada Języka Polskiego wykazała jednak 
gotowość do poczynienia wiążących ustaleń w zakresie tego, czy wyra-
żenie „patologicznych ubytków zdrowia psychicznego” ma znaczenie 
obraźliwe, czy też nie. Zasadniczym jednak warunkiem, aby to ustalić 
– jest zdaniem Rady Języka Polskiego – dostęp do kontekstu, w jakim 
użyty został inkryminowany zwrot.

Mniej jednoznaczna sytuacja zaistniała w przypadku sądów. Do-
piero sędzia trzeciej instancji poinformował skazanego, jakie określenia 
spowodowały odmowę merytorycznego rozpoznania pisma skazanego. 
Jednakże wyrażenia te sąd określił, że „są co najmniej niewłaściwe”. 
Nie chodzi zatem o wyrażenia jednoznacznie i powszechnie uznane za 
obraźliwe, a jedynie niewłaściwe, i to zdaniem zainteresowanego sądu. 
Nie przywołał on zatem ustawowej kategorii „treści znieważające lub 
słowa powszechnie uznawane za obelżywe”, a posłużył się zwrotem, 
który nie można uznać za zamiennik kategorii „treści znieważające”. 
Jednakże zdaniem sądów posłużenie się przez petenta zwrotami co 
najmniej niewłaściwymi, stanowi już wystarczającą podstawę do od-
mowy rozpoznania pisma skazanego. 

W kontekście pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego należy uznać, że 
faktyczną podstawą odmowy rozpoznania pisma skazanego było to, 
iż rolą prezesa sądu nie jest udzielanie porad w zakresie leczenia. Przy 
czym skazany nie wnosił o udzielenie mu porady medycznej, ale po-
danie możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy lekarskiej, 
wówczas jeszcze niedostępnej. 

Pomoc w zakresie leczenia, o jaką wnioskował do sądu skazany, 
wynika z art. 4 ustęp 2 kodeksu karnego wykonawczego: „Skazany 
zachowuje prawa i wolności obywatelskie. Ich ograniczenie może wy-
nikać jedynie z ustawy oraz wydanego na jej podstawie prawomocnego 
orzeczenia”. Zauważyć wypada, że zachodzi zasadnicza dysproporcja 
w zakresie dostępu do świadczeń medycznych skazanych z wyroka-
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mi i skazanymi z wyrokami w zawieszeniu. Skazani umieszczeni 
w aresztach i zakładach karnych mają zagwarantowaną ustawowo 
opiekę medyczną. Nie dotyczy to natomiast skazanych w okresie pro-
bacji, co można uznać za dodatkowe źródło dyskryminacji skazanych 
z wyrokami w zawieszeniu.

W obu przypadkach widoczna jest manipulacja treściami pism 
skazanego. W odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa można 
przyjąć, że przypisała ona znaczenie przenośne wyrażeniu użytemu 
w znaczeniu podstawowym przez skazanego. Fakt ten otwiera dys-
kusję dotyczącą kwestii samego dyskursu publicznego, jakim może 
się posługiwać jednostka w komunikacji z instytucjami wymiaru 
sprawiedliwości. 

Nie można też wykluczyć, że KRS dokonała odwrócenia obo-
wiązków, jakie spoczywają na stronach postępowania sądowego. 
Należy zauważyć, że prawo do obrony zostało podniesione do rangi 
konstytucyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowane zostało 
w takich traktach międzynarodowych jak: Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych czy też Konwencja o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W dokumentach tych 
uznano – prawo do uzyskania informacji w języku zrozumiałym, co 
do istoty i przyczyny oskarżenia – za jeden z podstawowych elemen-
tów uprawnień procesowych skazanego9. Organ sądowy ma zatem 
obowiązek posługiwania się dyskursem zrozumiałym przez strony 
postępowania. W tym kontekście wypada również zauważyć, że 
KRS nie jest zaliczany do organów sądowych w myśl ustawy prawo 
o ustroju sądów powszechnych i dlatego przywołanie, jako podstawy 
prawnej odmowy rozpoznania wniosku petenta, ustawy regulującej 
ustrój sądów powszechnych jest dyskusyjne. 

Problem sprowadza się do pytań: czy osoba nie będąca lekarzem 
może posługiwać się słownictwem medycznym w dyskursie z insty-
tucjami wymiaru sprawiedliwości?, czy też kategorie medyczne w ko-
munikacji z instytucjami wymiaru sprawiedliwości może stosować 
wyłącznie lekarz? Czy też najogólniej, czy dopuszczalne jest posłu-
giwania się specjalistycznym językiem w korespondencji z instytucji 
wymiaru sprawiedliwości? 

9 Zob. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 74–75.
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Dyskusja dotycząca właściwego dyskursu petentów wymiaru 
sprawiedliwości nie jest zagadnieniem li tylko teoretycznym. Ma ono 
również wymiar praktyczny, gdyż przesądza o możliwości komu-
nikacji obywateli z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Zmiana 
znaczenia treści przekazu petentów instytucji, należy traktować jako 
jeden z instrumentów obrony jej interesów. Zabieg taki będzie zawsze 
źródłem nieufności jednostkowej i zbiorowej wobec instytucji wymiaru 
sprawiedliwości. 

Uwagi końcowe
Przedstawione wydarzenia są sytuacjami szczególnymi. Decydujący 

wpływ na obustronne spotęgowanie nieufności w przedstawionych 
sytuacjach ma niewątpliwe czynnik biograficzny. Petent, będąc skaza-
nym, jest osobą niewiarygodną dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. 
Zaś merytoryczne rozpoznanie skarg skierowanych przeciw funkcjo-
nariuszom wymiaru sprawiedliwości, może mieć dla nich negatywne 
następstwa. Z tego też punktu widzenia odrzucenie wniosków petenta, 
jest rozwiązaniem optymalnym dla instytucji.

Postawa petenta wobec wymiaru sprawiedliwości nie musi budzić 
sympatii. Przyjmując jednak, że skazany wykorzystał wszystkie dostępne 
środki odwoławcze, a wyroki sądu zostały utrzymane, to zanegowanie 
kompetencji sędziów można potraktować jako działanie skierowane 
przeciw instytucji wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy tych 
instytucji. Jednakże poczynania skazanego mieszczą się w ramach 
obowiązujących regulacji prawnych. Natomiast ich wdrożenie zależy 
od organów władzy sądowej, na co instytucje te nie chcą przystać. 
Odmowa rozpoznania wniosków skazanego sprawia, że nie można 
wykluczyć ich formalnej i merytorycznej zasadności. Skoro jednak tego 
nie uczyniono, konsekwencją będzie wzrost nieufności do instytucji 
wymiaru sprawiedliwości. 

Nie bez znaczenia jest przesunięcie momentu sporu z kwestii pro-
cesowych na zagadnienia związane z wiarygodnością funkcjonariuszy 
publicznych wymiaru sprawiedliwości. Obiekcje pod adresem sędziów 
są daleko idące. W pierwszej sytuacji chodzi o stan zdrowia sędziego, 
sprawiający, iż jego orzeczenia nie spełniają wymagań ustawowych 

– zdaniem skazanego. W drugiej sytuacji, petent sformułował zastrze-
żenia niedopełnienia obowiązków przez sędziów wobec niego jako 
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skazanego. Przy czym niedopełnienie obowiązków skazany powiązał 
z daleko idącymi następstwami dotyczącymi jego stanu zdrowia. 

Reakcją instytucji wymiaru sprawiedliwości było potraktowa-
nie wniosków petenta, jako nie spełniających wymogów dyskursu 
urzędowego. Zajęte w tych sprawa stanowiska instytucji wymiaru 
sprawiedliwości są co najmniej wątpliwe z punktu widzenia petenta. 
Nie stwierdził on w sposób kategoryczny, iż sędziowie nie spełniają 
wymagań ustawy, a jedynie wyraził przypuszczenie, iż mogli oni nie 
wypełnić wymagań stawianych wobec sprawowanych przez nich 
urzędów w chwili orzekania. 

Rozstrzygnięcie, co do słuszności narracji stron konfliktu, nastręczać 
będzie zawsze wiele trudności. Niewątpliwie jest to konflikt dwóch ty-
pów racjonalności. Racjonalność poczynań petenta pozostaje w opozycji 
do racjonalności instytucji wymiaru sprawiedliwości. Wszczęcie proce-
dur sprawdzających sędziów, o które wnioskował petent, oznaczałoby 
personalizację sporu i sprowadzenie jej do właściwości osobistych oraz 
zweryfikowania postaw funkcjonariuszy publicznych. 

Wdrożenie tych procedur wobec sędziów obarczone jest znacznym 
stopniem ryzyka. Gdyby domniemania petenta, co do właściwości 
sędziów okazały się zasadne, mogłoby to doprowadzić do uchylenia 
rozstrzygnięć, które zapadały wobec petenta. Oznaczałoby to również 
określone następstwa służbowe dla owych funkcjonariuszy. W tych 
okolicznościach, z punktu widzenia interesu instytucji wymiaru spra-
wiedliwości, rozwiązaniem optymalnym było odrzucenie wniosków 
petenta. Oznaczać by też mogło, że funkcjonariusze nie otrzymali wy-
starczającego wsparcia ze strony instytucji, co wiązałoby się z sytuacją 
podważenia zaufania funkcjonariuszy do instytucji, którą reprezentują. 
Zarysowuje się więc konflikt między zaufaniem wewnątrz organizacyj-
nym a zaufaniem zewnętrznym, zaufaniem publicznym do instytucji. 

Zaufanie będące fundamentem funkcjonowania społeczeństwa 
jest zarówno warunkiem wstępnym zachodzenia wielu interakcji 
społecznych, jak też ich następstwem. Globalne zaufanie społeczno-

-jednostkowe do instytucji publicznych jest swoistym złożeniem 
zaufania ante i post. Zaufanie do instytucji publicznych – rządowych, 
samorządowych, korporacyjnych, stowarzyszeniowych związane jest 
z doświadczeniem codziennego życia jednostki. Ujawniają to badania 
socjologiczne, w których wysokie miejsce zajmują instytucje pomo-
cowe o charakterze stowarzyszeniowym. Można nawet zaryzykować 
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twierdzenie, że wszędzie tam, gdzie instytucje związane są z władzą 
publiczną i gdzie dostęp jednostki do instytucji jest wysoce sformali-
zowany, instytucjom tym zagraża brak zaufania. 

Na ten aspekt zaufania zwrócił uwagę Helmut Pesner10, wskazując, 
że świat pierwotny, świat doświadczenia codziennego organizuje zasada 
zaufania. Natomiast świat otaczający, świat wtóry kształtowany jest na 
zasadzie prawa, sprawiedliwości i słuszności. I właśnie egzekwowanie 
ustanowionego prawa nadaje sens poszczególnym instytucjom władzy, 
kończąc na państwie. Przy czym obowiązujące regulacje życia społecz-
nego, jednostka interpretuje poprzez pryzmat doświadczenia świata 
pierwotnego. W następstwie tego, indywidualne rozumienie kategorii 
sprawiedliwości i słuszności, często nie przystaje do zdefiniowanych 
przez władzę polityczną i instytucje publiczne. Stąd mogą być one obce 
i kreować postawy podejrzliwości i nieufności. 

Niskie zaufanie do instytucji wymiaru sprawiedliwości wiąże 
się też z daleko posuniętą hermetycznością instytucji wymiaru spra-
wiedliwości, pomimo konstytucyjnych gwarancji powszechnego do 
nich dostępu. Odmienność procedur sądowych wymaga od jednostki 
wiedzy niedostępnej w codziennym życiu i w odróżnieniu od innych 
instytucji publicznych sądy, poza sytuacjami określonymi w ustawach, 
nie informują o czynnościach, jakie powinien podjąć petent. Ta swoistość 
działalności instytucji wymiaru sprawiedliwości została podniesiona 
w pismach sądu skierowanego do petenta. 
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Piotr Andryszczak

Zaufanie do człowieka 
czy zaufanie do państwa?

W tragedii Fenicjanki Eurypides przedstawia dzieje dwóch braci: 
Eteoklesa i Polynejkesa, którzy podzielili się władzą w ten sposób, że 
najpierw pierwszy z nich miał panować nad Tebami, a potem miał 
przekazać panowanie nad miastem swemu bratu. Kiedy jednak minął 
ustalony czas jednego roku okazało się, że Eteokles, mimo złożonej 
obietnicy, nie zamierza oddać rządów Polynejkesowi. Swoje krzywo-
przysięstwo uzasadnia:

Gdy trzeba krzywdzić, to krzywdzić dla władzy
Rzecz najpiękniejsza – resztę czyńmy zbożnie1.

Złamanie umowy doprowadziło do bratobójczej walki i tragicz-
nego końca obu synów Edypa, przed nami natomiast stawia trudny 
z punktu widzenia życia publicznego problem wzajemnego zaufania.

Zaufanie jest przekonaniem, że ujmując rzecz negatywnie, ktoś lub 
coś mnie nie zawiedzie bądź też, w przypadku podejścia pozytywnego, 
jest przeświadczeniem, że mogę na kimś lub na czymś polegać, oczeku-
jąc stamtąd korzystnych dla siebie działań. Jego rozumienie odegrało 
ważną rolę w historii idei społecznych i politycznych, i stan ten trwa 
do dziś. W zależności bowiem od tego, co darzy się zaufaniem, a co 
rodzi nieufność, mamy do czynienia z dwoma różnymi podejściami 
do problemów ułożenia życia ludzkiej zbiorowości. Historia zna dwa 

1 Eurypides, Fenicjanki, tłum. J. Łanowski, [w:] tenże, Tragedie, t. 3, Warszawa 2007, 
w. 526–527.
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podejścia do tego problemu: zaufanie do państwa i jego twórcy oraz 
wiarę w dobroczynne skutki niewymuszonej współpracy jednostek. 
Problem nie ma jedynie charakteru historycznego, lecz współcześnie 
jesteśmy świadkami jego kolejnej odsłony. W naszym wystąpieniu 
poddamy obie tradycje gruntownej analizie, aby następnie przejść do 
ich oceny i w oparciu o nią sformułować końcowe wnioski.

Zaufać państwu i jego twórcy
Pierwsza z nich ufa państwu. Zdaniem ważnego przedstawiciela 

tego sposobu myślenia Niccolò Machiavellego, człowiek jest z natury 
egoistą i rządzą nim złe instynkty. Dlatego sprawujący władzę musi 
nieustannie o tym pamiętać, nawet jeśli w danym momencie wydaje 
mu się, że sprawy mają się inaczej: „Jak dowodzą wszyscy autorzy 
piszący o życiu obywatelskim i jak wskazują na to liczne przykłady 
przytoczone w ich dziełach, założyciele i prawodawcy winni zawsze 
zakładać z góry, że wszyscy ludzi są źli i że niechybnie takimi się okażą, 
ilekroć będą mieli ku temu sposobność. Jeśli zaś skłonność ludzi do zła 
pozostaje przez pewien czas nie ujawniona, przypisać to należy jakiejś 
ukrytej przyczynie, której z braku doświadczenia nie udało się poznać; 
z pewnością odkryje ją jednak czas, który nie na darmo zwany jest 
ojcem wszelkiej prawdy”2. Toteż polityk, mając do wyboru dwa sposo-
by rządzenia: przez miłość i przez strach, powinien wybrać ten drugi, 
ponieważ nikczemni z natury ludzie zawsze chętniej skrzywdzą tego, 
kogo kochają, niż tego, wobec którego czują strach. Ponadto w polityce 
stale trzeba pamiętać o tym, aby być niezależnym i stać na własnych 
nogach. A „ponieważ ludzie kochają, gdy im się podoba, a boją się, gdy 
podoba się księciu, przeto mądry książę powinien oprzeć się na tym, co 
od niego zależy, a nie na tym, co zależy od drugich”3. W związku z tym, 
jeśli pragnie on utrzymać swoich poddanych w lojalności, to nie może 
unikać okrucieństwa pod warunkiem, że posługuje się nim umiejęt-
nie. Można zatem, albo mówiąc precyzyjniej, wręcz trzeba wyrządzić 

2 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, 
tłum. K. Żaboklicki, w: tenże, Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii 
Rzymu Liwiusza, Warszawa 1987, s. 119.

3 N. Machiavelli, Książę, tłum. Cz. Nanke, w: tenże, Książę. Rozważania nad pierwszym 
dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, dz. cyt., s. 86.
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krzywdę, ale ma to sens tylko wówczas, gdy utwierdza to poddanych 
w wierności, zaszczepiając lub umacniając w nich strach. A dzieje się tak 
wtedy, gdy okrucieństwa popełnia się naraz. Natomiast jeśli się do nich 
codziennie powraca, to one władzę niebezpiecznie osłabiają, czyniąc 
ją znienawidzoną. Okrucieństwa zatem dzielą się na dobre i złe. Tak 
więc dobry, czyli skuteczny polityk może poskromić złą ludzką natu-
rę, wyjmując politykę spod zasad tradycyjnej moralności, a poddając 
ją logice konsekwentnego utrzymania władzy, do której przynależy 
umiejętne krzywdzenie innych. Można zatem zapobiec ujawnieniu się 
nikczemności ukrytej w człowieku, ale za cenę rezygnacji z dotych-
czasowej moralności. Nie możemy więc ufać jednostce, albowiem jest 
ona egoistą, a jeśli chcemy ten egoizm ujarzmić, to musimy zawierzyć 
władzy państwowej, która jest w stanie poskromić złe ludzkie instynkty.

Podobne stanowisko reprezentuje Thomas Hobbes. Wychodzi on 
od hipotezy stanu natury, w którym żyją ludzie pozbawieni władzy 
politycznej i cechujący się szczególnym rodzajem równości: każdy 
może zabić każdego. Nawet jeżeli ktoś jest słabszy fizycznie, to może 
to sobie zrekompensować większym sprytem i przebiegłością. A po-
nieważ człowiek jest z natury wolny i zły, to trwa walka wszystkich 
przeciwko wszystkim i nieustannie zagrożone jest mienie oraz życie 
każdego, stając się „samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie”4. 
Nie ma tam obiektywnej miary dobra i zła. Istnieje jedynie subiektywna: 
dobre jest to, co jest dobre dla mnie. W takiej sytuacji wszechobecny 
staje się strach przed śmiercią, który pobudza do działania rozum 
proponujący warunki pokoju. Hobbes więc zakłada, że ludzie mają 
w sobie na tyle rozsądku, który jest ich w stanie uchronić przed cał-
kowitym wzajemnym wyniszczeniem. W wyniku umowy powołują 
do życia państwo z kluczową dla niego rolą suwerena, któremu każdy 
oddaje swoją wolność i swe wszystkie prawa, z wyjątkiem prawa do 
życia. Nie można bowiem zaufać egoistycznym jednostkom korzy-
stającym w sposób nieskrępowany ze swojej swobody. Przeto należy 
stworzyć mechanizm obrony jednych przed drugimi, którego głów-
nym składnikiem jest suweren wyposażony w absolutną władzę. Jest 
on nie tylko źródłem porządku, który zastąpił początkową anarchię, 
ale nade wszystko do niego należy podjęcie decyzji o tym, co dobre 

4 T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110.
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i złe. W państwie powstałym w wyniku umowy jemu przypada rola 
źródła moralności. Stanowisko Hobbesa reprezentuje więc świecką 
wersję poglądu głoszonego przez Dunsa Szkota i Ockhama, dla których 
dobro i zło było zależne od woli Boga. U niego miejsce Stwórcy zajęła 
polityczna władza nie tylko obdarzona boskimi prerogatywami, ale 
również podobnym zaufaniem.

Równie wiele po działalności państwa spodziewa się Jean-Jacques 
Rousseau. Tym niemniej jego antropologiczny punkt wyjścia jest inny: 
człowiek z natury jest nie tylko równy i wolny, ale i dobry. Zawarty 
w tym optymizm antropologiczny nakazywałby spodziewać się po 
nim samych pozytywnych rzeczy. Stało się jednak inaczej, albowiem 
popełnił błąd, którym było założenie społeczeństwa: „Ten, kto pierwszy 
ogrodził kawałek ziemi, powiedział «to moje» i znalazł ludzi dość na-
iwnych, by mu uwierzyć, był prawdziwym założycielem społeczeństwa. 
Iluż to zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy i grozy byłby rodzajowi 
ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołki wyrwał lub rów zasypał i za-
wołał do otoczenia: «Uwaga! Nie słuchajcie tego oszusta; będziecie 
zgubieni, gdy zapomnicie, że płody należą do wszystkich, a ziemia 
do nikogo!»”5. Rzecz ciekawa zatem, że wśród ludzi obdarzonych 
przyrodzoną dobrocią znalazł się sprytny oszust, a także rzesze tych, 
którzy padli ofiarą jego manipulacji i swojej naiwności. 

Rousseau zdaje się więc mówić, że nasza wiara w możliwości czło-
wieka powinna być mocno ograniczona, zwłaszcza jeżeli weźmie się 
pod uwagę katastrofalne skutki porzucenia stanu natury na rzecz życia 
w społeczeństwie. Człowiek, choć „urodził się wolny”, to „wszędzie jest 
w okowach”6. Wraz z pojawieniem się własności prywatnej narodziła 
się nierówność, będąca według Rousseau największych złem, a ludzie 
utracili swoją pierwotną i naturalną dobroć. Rozwijająca się cywilizacja 
ten stan pogarsza: „nasze dusze wypaczały się, w miarę jak nasze nauki 
i sztuki zmierzały ku doskonałości”7, co więcej ich źródłem były ludzkie 
przywary: „astronomię spłodził zabobon; wiedzę retoryczną – ambicja, 
nienawiść, kłamstwo, pochlebstwo; geometrię – chciwość; wszystkie, 

5 J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] 
tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 186.

6 Tenże, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2002, s. 11.
7 J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, [w:] tenże, Trzy rozprawy z filozofii 

społecznej, dz. cyt., s. 15.
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łącznie z etyką – pycha ludzka”8. Społeczeństwo zatem ze swoimi nauka-
mi i sztukami dokonało ogromnej moralnej degradacji człowieka. Jego 
przymioty, takie jak dobroć, równość i wolność zamieniły się w swoje 
przeciwieństwa. Co w takiej sytuacji powinien uczynić ktoś, w kim 
kierunek rozwoju społecznego zabił wiarę w jednostkę i jej możliwości?

Odpowiedź, która się sama narzuca, każe nam rozwiązać społe-
czeństwo i powrócić od stanu utraconej szczęśliwości. To jednak jest 
niemożliwe: „porządek społeczny jest prawem świętym”9. W związku 
z tym pozostaje inna droga: trzeba tak głęboko zmienić istniejący stan 
rzeczy, aby w jego ramach móc korzystać z dobrodziejstw nieodwra-
calnie utraconego stanu natury. 

Wprawdzie jednostkom nie można ufać, skoro ponoszą odpowie-
dzialność za katastrofalne skutki stanu społecznego, tym niemniej 
powinniśmy zaufać jednej z nich, a mianowicie Rousseau proponu-
jącemu zasady idealnego ustroju politycznego, w którym odzyskamy 
i utrwalimy równość i wolność. Pierwszą, ponieważ w doskonałym 
państwie wszyscy w jednakowym stopniu, tzn. całkowicie wyrzeka-
ją się swoich praw. Warunki umowy „sprowadzają się wszystkie do 
jednego, a mianowicie: zupełnego oddania się każdego członka ze 
wszystkimi jego prawami całemu społeczeństwu. Ponieważ każdy 
oddaje się w zupełności, sytuacja jest równa dla wszystkich, w nikogo 
interesie nie leży, by uczynić ją uciążliwą dla innych”10. Ponadto ich 
równość wyraża się w jednakowym uczestnictwie w wolności, która 
w swej istocie polega na posłuszeństwie samemu sobie, czyli prawu, 
którego jest się źródłem. Wolność jest więc autonomią11 i nie może 
ona chcieć czegokolwiek, bo wtedy nie przekroczyłaby poziomu em-
pirycznego, a wola jej oddana byłaby tylko partykularną. Nasza wola 
ma być natomiast rozumną i dążyć do odkrycia dobra wspólnego. 
Gdy swoje poszukiwania uwieńczy sukcesem, odkryje i odda się woli 
powszechnej. Toteż w państwie idealnym wszyscy, będąc posłuszni 
temu samemu, stają się jednomyślni, Nie ma w nim miejsca na różni-
ce polityczne i odmienne interesy ekonomiczne. Jeśli zaś ktoś uważa 
inaczej niż wola powszechna, to należy pomóc mu odrzucić fałszywą 

8 Tamże, s. 25.
9 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 12.
10 Tamże, s. 19.
11 Zob. tamże, s. 23.
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wolność i odkryć tę prawdziwą, zmuszając go do wolności12. Tak więc 
zasadniczo zaufanie okazywane jednostkom jest dowodem naiwno-
ści płynącej z niewiedzy. Doświadczenie bowiem uczy nas, iż dzieje 
ludzkości są historią regresu, a nie postępu. Radą więc na pesymizm 
historiozoficzny jest odwrócenie tendencji i zaufanie idealnemu pań-
stwu, w którym każdy stanie się na powrót prawdziwie wolny i równy 
oraz odzyska przyrodzoną pierwotną dobroć, działając nie w interesie 
partykularnym, ale służąc dobru wspólnemu.

Przy wszystkich różnicach pomiędzy Machiavellim, Hobbesem 
i Rousseau można wskazać coś, co z naszego punktu widzenia stanowi 
ważną wspólną im cechę. Jednostka pada ofiarą zła, które albo pocho-
dzi z niej samej, jak w przypadku Machiavellego i Hobbesa, albo też 
odpowiadają za nie wadliwe struktury społeczne, skądinąd powołane 
do życia, jak przekonuje Rousseau, przez błędne decyzje dobrych z na-
tury ludzi. Nie można więc wierzyć ludziom, ale trzeba zaufać władzy 
państwowej, stanowiącej skuteczne remedium na nękające człowieka 
zło. Przy okazji jednak ujawnia się paradoks takiego rozwiązania. Nie 
wierzymy wprawdzie zwykłym ludziom, ale darzymy zaufaniem wy-
jątkowe jednostki, wyrastające ponad smutną przeciętność, ponieważ 
nie kto inny, tylko właśnie one stoją u steru nawy państwowej i to one 
również są twórcami dobroczynnych koncepcji politycznych.

Podobną wiarę w moc własnego jednostkowego rozumu wykazuje 
John Rawls. Sądzi on, że sprawa zaprojektowania i ustanowienia spra-
wiedliwego porządku społecznego przekracza możliwości zwykłych 
ludzi. Trzeba ich odpowiednio spreparować, aby mogli podejmować 
właściwe decyzje. Z tego powodu należy umieścić ich za zasłoną 
niewiedzy, co in concreto oznacza pozbawienie wiedzy o ich statusie 
społecznym i przymiotach naturalnych, a także o własnych koncep-
cjach dobrego życia. W przeciwnym wypadku, tworząc pożądany 
ład współżycia i współpracy, nadaliby mu kształt wyrażający własną 
stronniczość, albowiem odzwierciedlałby i utrwalał ich osobiste po-
trzeby i preferencje wyrażające partykularną pozycję każdego zarówno 
w sprawie nierówności społecznych i przyrodzonych, jak i w kwestii 
najbardziej wartościowej formy życia. Z tej racji nie tylko dominowałaby 
rażąca nierówność, ale też jedni nagminnie narzucaliby innym swój 
światopogląd, depcząc boleśnie ich wolność kształtowania samodziel-

12 Zob. tamże, s. 22.
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nie własnego życia. Zdaniem Rawlsa więc w imię sprawiedliwości 
jednostki muszą pozbyć się swojej tożsamości i dopiero wtedy wybiorą 
właściwie, tj. uznają, że życie społeczne winno być regulowane przez 
następujące dwie zasady: 

Pierwsza zasada
Każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego 
całościowego systemu równych podstawowych wolności, 
dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich.

Druga zasada
Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone,
a) aby były z największą korzyścią dla najbardziej upośle-
dzonych, pozostając w zgodzie z zasadą sprawiedliwego 
oszczędzania; i jednocześnie
b) aby były związane z dostępnością urzędów i pozycji dla 
wszystkich, w warunkach autentycznej równości szans13.

Ponadto, jak zauważa ich twórca, jesteśmy w stanie powiązać 
z nimi „tradycyjne idee wolności, równości i braterstwa […]: wolność 
odpowiada pierwszej zasadzie, równość – idei równości w pierwszej 
zasadzie (wraz z autentyczną równością szans), a braterstwo – zasadzie 
zróżnicowania”14. Jeśli więc przyjmiemy wynik pracy planisty, który 
zaprojektował nam odpowiednie społeczeństwo, to spełnią się sny 
ludzkości o doskonałej wspólnocie. Nie możemy wprawdzie zaufać 
poszczególnym jednostkom z krwi i kości, ale powinniśmy obdarzyć 
zaufaniem umysł egalitarystycznego liberała, a także stworzone przez 
niego państwo i jego urzędników. To oni bowiem będą dbać o to, aby 
dopuścić tylko te nierówności, które przyniosą korzyść najbardziej 
upośledzonym. Choć Rawls odróżnia swoją koncepcję od teorii państwa 
opiekuńczego, nazywając ją „demokracją właścicielską”15, to nie ulega 
wątpliwości, że i ona wymaga rozległych i głębokich działań redys-
trybucyjnych. Ludzie, których stronniczości należało się obawiać przy 
wyborze zasad regulujących współpracę, teraz jako funkcjonariusze 

13 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, War-
szawa 2009, s. 438.

14 Tamże, s. 168.
15 Zob. tamże, s. 15–16.
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nowego dobrze urządzonego państwa przejdą czarowną przemianę 
i staną się bezstronnymi szafarzami wolności, równości i braterstwa. 

Wiara w dobroczynne skutki niewymuszonej 

współpracy jednostek
Zupełnie inaczej podchodzi do sprawy zaufania druga tradycja, 

którą czynimy przedmiotem naszych analiz. Jej ważnym reprezen-
tantem jest John Locke. Pokłada on zaufanie w jednostce, choć nie 
jest ono bezgraniczne. Ludzie są z natury wolni. Nie jest to jednak 
wolność nieograniczona, albowiem jej zasięg wyznacza prawo natury. 
Z natury bowiem każdy posiada prawo do życia, wolności i własności, 
i podejmując decyzje, musi wziąć pod uwagę, że nic nie uprawnia go 
do naruszania praw, które każdy w równym stopniu posiada. Z tej 
przyrodzonej równości wynika więc, że „nikt nie powinien wyrządzać 
drugiemu szkód na życiu, zdrowiu, wolności czy majątku”16. Gdyby 
wszyscy to respektowali, to nie byłoby potrzebne państwo i jego władza. 
Tymczasem ludzie są niedoskonali, albowiem raz po raz naruszają prawa 
innych i zmuszają ich do korzystania z przysługującego im prawa do 
wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Dokonuje się to jednak 
bez zachowania bezstronności i stopniowo zamienia pokojowy stan 
natury w stan wojny. Skoro zatem ludzie nie potrafią być sędziami we 
własnej sprawie, to potrzebujemy władzy jako arbitra. Toteż przejście 
do stanu politycznego wymusza rezygnację z prawa do wymierzania 
sprawiedliwości, ale nic nie zmienia w pozostałych prawach natural-
nych. One więc ograniczają władzę i stanowią sens jej istnienia. Została 
ona powołana do życia po to, aby lepiej chronić to, czego stan natury 
i ludzka niedoskonałość nie były w stanie zabezpieczyć. Oznacza to, 
że człowiek z racji tego, kim jest, zasługuje na wielkie zaufanie, na-
tomiast władza, która okazała się niezbędną, powinna być obiektem 
nieustannej kontroli, ponieważ wykazuje ona daleko idącą skłonność 
do wykraczania poza wyznaczone jej granice. Żeby zatem ze stróża 
bezpieczeństwa i mienia jednostek nie zamieniła się w instrument 
opresji i zniewolenia, Locke proponuje dwa rozwiązania ujawniające 

16 J. Locke, Drugi traktat o rządzie, tłum. Z. Rau, [w:] tenże, Dwa traktaty o rządzie, 
Warszawa 1992, s. 166.
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jego nieufny stosunek do państwa. Pierwszym jest podział władzy 
służący oddaleniu niebezpieczeństwa tyranii, drugim zaś – możliwość 
odwołania władzy naruszającej prawa naturalne jednostek17. Państwo 
więc zostało powołane do życia z konieczności, ale mimo iż dostrzega 
się dobro, którym jest jego istnienie, to głęboka nieufność do władzy 
towarzyszy ludziom uformowanym przez ten sposób myślenia.

W podobnym duchu wypowiada się również Adam Smith, zwłasz-
cza w interesującej go szczególnie kwestii dobrobytu ekonomicznego. 
Ludzie ze swej natury kierują się pragnieniem poprawy swojego 
„bytu, które, choć na ogół spokojne i umiarkowane, budzi się w nas 
już w łonie matki i nie opuszcza nas nigdy aż do grobu”18. Porządek 
polityczny musi liczyć się z podstawowymi instynktami jednostki 
i bynajmniej nie prowadzi to do triumfu egoizmu, ale służy dobru 
powszechnemu pod warunkiem, że państwo nie ingeruje w swobodną 
aktywność człowieka. Choć pragnie on jedynie osobistego zarobku, to 

„jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego 
wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym 
nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu 
swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa 
skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza im służyć rzeczywiście”19. Pojawia 
się tutaj metafora niewidzialnej ręki, która do dzisiaj służy wszystkim 
chcącym wyjaśnić, jak jednostkowe działanie wolne od państwowego 
interwencjonizmu prowadzi do dobra wspólnego. 

Upragniona zatem harmonia egoizmów wyłania się naturalnie jako 
owoc samoregulującego się rynku, a nie w wyniku sztucznych dzia-
łań aparatu władzy. Jeśli więc pragniemy uprawiać rozsądną filozofię 
społeczną, to zaufaniu do jednostki i jej aktywności podejmowanej 
w duchu liberalizmu gospodarczego winien towarzyszyć brak zaufania 
do korygujących posunięć państwa. Stanowisko to wyrasta z silnego 
sceptycyzmu wobec możliwości intelektualnych poszczególnych ludzi. 
Potrafią wprawdzie stosunkowo dobrze troszczyć się o własny inte-
res, ale proponowanie, jak to ujął, „idealnego planu rządzenia”20 jest 

17 Zob. tamże, s. 323, 336.
18 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. zbior., War-

szawa 2007, t. 1, s. 386.
19 Tamże, t. 2, s. 40.
20 A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, Warszawa 1989, s. 348.
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dowodem intelektualnej pychy, czego wyrazem jest przeświadczenie, 
że można „ustawić rożnych członków wielkiego społeczeństwa z taką 
samą łatwością, jak ręka ustawia różne pionki na szachownicy”21. Wi-
dzimy więc, że w przypadku Smitha nie chodzi o prostą alternatywę: 
ufać jednostce czy państwu, ale nawet jego opowiedzenie się po stronie, 
jak to określił, „prostego systemu naturalnej wolności”22 nie prowadzi 
do bezkrytycznej wiary w nieograniczone możliwości pojedynczego 
człowieka i jego umysłu. Jest on pełen wad i domaganie się cudownej 
przemiany ludzkiej natury jest oznaką utraty kontaktu z rzeczywi-
stością, która uczy nas jednego: możemy zaufać jednostce troszczącej 
się o swój interes, ale nie możemy jej okazać zaufania, gdy proponuje 
nam „idealny plan rządzenia”. 

Do głównych idei zawartych w teoriach Locke’a i Smitha nawiązał 
Friedrich August von Hayek. W jego przekonaniu możemy zaufać 
ludziom realizującym swoje osobiste cele. W takim wypadku każda 
jednostka w oparciu o posiadaną wiedzę i biorąc pod uwagę istniejące 
okoliczności, wykorzystuje „swoje indywidualne umiejętności w gra-
nicach, które są jej znane, i dla swoich indywidualnych celów”23. Dzięki 
temu poszczególne osoby, choć z natury niedoskonałe i dysponujące 
ograniczonym zasobem informacji, mogą wnieść znaczący wkład we 
wspólne dobro. Jego przejawem jest wytworzony w wyniku spontanicz-
nej aktywności ład społeczny, którego istotną część stanowią względnie 
trwałe reguły postępowania. Zawdzięczamy je temu, iż „z niezliczonych 
malutkich kroków anonimowych osób w toku codziennych czynności 
podejmowanych w zmiennych okolicznościach rodzą się wzorce, które 
się przyjmują”24. Nikt ich nie narzucił. One zostały przyjęte z powodu 
ich praktycznej atrakcyjności. Stały się godnymi naśladowania nie 
w wyniku skutecznej perswazji, ale jako ważki element tradycji, która 
dzięki nim odniosła zwycięstwo nad swoimi rywalkami odwołujący-
mi się do konkurencyjnych reguł. Zdaniem Hayeka więc nagrodą za 
całkowite zaufanie złożone w jednostkach motywowanych osobistymi 
pragnieniami i nastawionych na osiąganie partykularnych celów jest 
samoczynne pojawienie się porządku społecznego, w którym ogólne 

21 Tamże.
22 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, dz. cyt., t. 2, s. 339.
23 F. A. Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 42.
24 Tamże, s. 41.
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i abstrakcyjne reguły zagwarantują wszystkim rozległą sferę osobistej 
wolności. Będą one podobne do znaków drogowych wprowadzających 
dyscyplinę w ruchu ulicznym, ale nie nakazujące nikomu, dokąd ma 
jechać25. Okazuje się zatem, że nagrodą za ufność są w tym przypad-
ku spontaniczne i ewolucyjne narodziny moralności, która będzie 
gwarantem wolności i tożsama z nadaniem relacjom społecznym cech 
sprawiedliwości. Im więcej więc wiary w człowieka i jego samodzielne 
poszukiwanie indywidualnego dobra, tym bardziej rzeczywistość 
społeczna, w której przyszło nam żyć, staje się wolną i sprawiedliwą.

Optyka ulega radykalnej zmianie, gdy taka sama jednostka doj-
dzie do wniosku, że potrafi zaprojektować społeczeństwo oraz jego 
instytucje, realizując w ten sposób ideał zapisany w Rozprawie o meto-
dzie. W przekonaniu Kartezjusza „często dziełom złożonym z wielu 
części i wykonanym ręką różnych mistrzów brak tej doskonałości, 
jaką znajdujemy w dziełach wypracowanych przez jednego”26. Toteż, 
sięgając owocnie do starożytnych wzorców, odkrywamy, iż „Sparta 
była niegdyś tak kwitnąca nie dzięki wartości poszczególnych jej 
praw, wiele z nich było dziwacznych, a nawet niezgodnych z dobrymi 
obyczajami, a dlatego, że wszystkie one, wynalezione przez jednego 
tylko prawodawcę, zmierzały do jednego celu”27. Jeśli więc chcemy 
uniknąć nieznośnego chaosu spontanicznej ewolucji, musimy odgórnie 
zaplanować i skonstruować pożądany ład społeczny, tak aby, realizu-
jąc postulat Descartesa, był on dziełem jednego oświeconego umysłu 
i zmierzał do jednego słusznego celu. 

Zdaniem Hayeka tego rodzaju zaufanie pokładane w jednostce 
i jej rozumie jest przykładem niezwykle niebezpiecznej aberracji, 
zwanej przez niego konstruktywizmem. Ludzie z natury ograniczeni 
poznawczo są w stanie nieźle sobie poradzić z wyznaczaniem i osią-
ganiem dóbr osobistych. Natomiast jeśli usiłują wyznaczyć cel dla 
całego społeczeństwa, to popełniają ciężki grzech pychy. Ponadto ceną 
za skuteczne próby centralnego sterowania światem społecznym jest 
utrata wolności. Reformatorzy dzieła „złożonego z wielu części i wy-
konanego ręką wielu mistrzów” wyznaczają innym jeden kierunek, tj. 

25 Zob. F. A. Hayek, Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba, L. Klyszcz, J. Margański, 
D. Rodziewicz, Kraków 1996, s. 81.

26 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1988, s. 14.
27 Tamże, s. 15.
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nie ograniczają się do informacji o drogowskazach, ale nade wszystko 
instruują, dokąd należy nieodwołalnie jechać. 

Zamach na wolność ma swoją przyczynę w kartezjańskim rozu-
mieniu człowieka, wedle którego jego umysł jest odrębną i samodzielną 
substancją niezależną od zmian zachodzących w świecie i jako taki 
posiada możność świadomej i całościowej organizacji świata społecz-
nego28. Przykłady tego rodzaju niczym nieuzasadnionej i groźnej wiary 
w moc jednostkowego rozumu dostrzega Hayek nie tylko w ideolo-
giach i państwach totalitarnych, ale również tam, gdzie przynajmniej 
teoretycznie zabezpiecza się wolności osobiste i polityczne, jak choćby 
w teorii sprawiedliwości Rawlsa, o której pisze: „Uporczywe żądanie, 
by każda przyszła zmiana była sprawiedliwa, byłoby równoznaczne 
z domaganiem się wstrzymania procesu ewolucji […]. Trzeba jedynie 
zapytać, […] jaki byłby skutek, gdyby wcześniej jakaś magiczna siła 
została obdarzona władzą zdolną narzucić jakieś egalitarystyczne 
i merytokratyczne credo. […] Świat Rawlsa nigdy nie byłby z tego po-
wodu światem cywilizowanym: wstrzymanie przypadkowego procesu 
różnicowania zahamowałoby proces odkrywania większości nowych 
możliwości”29. Od „zgubnej pychy rozumu” nie jest zatem wolny zde-
klarowany liberał, którym jest rzecz jasna autor teorii sprawiedliwości 
jako bezstronności. 

Również brak pokory wobec anonimowych procesów społecznych 
powiązany z próbą poddania ich pełnej racjonalnej kontroli wyka-
zuje współczesna demokracja. W niej dochodzi do głosu przesadna 
wiara w moc jednostkowego rozumu wzmocniona przekonaniem, że 
większość ma zawsze rację30. Błąd wziął się stąd, że prawdziwą zasadę 
demokratyczną, zgodnie z którą „wolna wola każdego człowieka bę-
dzie tak nieskrępowana jak to jest tylko możliwe” zaczęto pojmować 
w taki sposób, „że wolna wola kolektywnego ludu nie będzie niczym 
skrępowana”31. Jeśli więc zaufamy bez reszty ludzkiemu rozumowi, 

28 Zob. F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, t. 1: Rules and Order, Chicago–Lon-
don 1983, s. 17.

29 F. A. Hayek, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, tłum. M., T. Kunińscy, 
Kraków 2004, s. 115–116.

30 Zob. F. A. Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, tłum. G. Łuczkiewicz, 
Kraków 1998, s. 38.

31 Lord Acton, O demokracji w Europie, w: tenże, W stronę wolności, tłum. J., A. Rze-
goccy, Kraków 2006, s. 93.
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a ten będzie miał na swoich usługach demokratyczne procedury, to ich 
stosowanie prowadzić będzie do nieustannego tyranizowania jednostki 
przez przekonaną o swojej nieomylności większość.

Ocena
Obie tradycje mimo dzielących je różnic posiadają wspólną cechę, 

a mianowicie każda z nich zachowała żywotność. Spory ideowe toczo-
ne się w państwach, w których debata publiczna wykracza poza sferę 
czysto emocjonalną, sprowadzają się do konfrontacji punktu widze-
nia, podkreślającego dobrodziejstwa płynące z rozległej aktywności 
państwa opiekuńczego, ze stanowiskiem broniącym indywidualnej 
wolności i odpowiedzialności. Przy pewnym uproszczeniu można 
zauważyć, że chodzi tam o to, czy ufamy państwu, czy też liczymy na 
siebie, w sobie pokładając ufność, a na aparat państwowy patrzymy 
wówczas nie z nadzieją, lecz pełni obawy. Współczesne znaczenie obu 
tradycji skłania nas do przyjrzenia się im z dużą dozą krytycyzmu.

I tak w przypadku pierwszej z nich dostrzegamy nękającą ją we-
wnętrzną sprzeczność. Skoro tak wiele obiecujemy sobie po władzy 
państwowej, uzasadniając to nikczemnością, stronniczością czy bezsil-
nością poszczególnych jednostek, to pojawia się pytanie, dlaczego tymi 
samymi słabościami nie są obciążeni twórcy zbawiennych doktryn czy 
ich wykonawcy zasiadający na tronie lub w politycznych gabinetach. 
Boimy się złych ludzi, jak w przypadku teorii Hobbesa, i przekazuje-
my autorytarne rządy w ręce suwerena, ale czyż jego natura jest inna 
niż wszystkich pozostałych? Ponadto ten sposób myślenia jest w swej 
istocie paternalistyczny, albowiem kieruje się zasadą: państwo wie 
lepiej. Jednostki pozbawione zaufania tkwią w stanie dzieciństwa i są 
bardziej przedmiotem niż podmiotem działań. To państwo stara się 
im dostarczyć rozmaitych dóbr, decydując o tym, kto na co zasłużył.

Z kolei wiara w spontaniczną aktywność jednostek i płynące z niej 
dobrodziejstwa w postaci pogodzenia ładu społecznego z wymogami 
indywidualnej wolności rodzi w nas poważne wątpliwości. Co wtedy, 
gdy ludzie mają inną hierarchię wartości, zgodnie z którą wcale nie 
marzą o państwie ograniczonym, ale o takiej władzy, która zlikwiduje 
nieznośne rozwarstwienie społeczne? Nie ma nic dziwnego w obawie, 
że obywatele niezmuszeni przez nikogo, a więc całkowicie sponta-
nicznie i dobrowolnie opowiedzą się za bezpieczeństwem socjalnym, 
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buntując się przeciwko „rozpasanemu” kapitalizmowi. Im nie będzie 
wcale przeszkadzać władza, która mówi im, dokąd mają jechać, pod 
warunkiem, że zapewni wszystkim środki do bezpiecznej podróży. 
W ostatecznym rozrachunku zatem kwestią nie jest: zaufać jednostce 
czy państwu, ale jakiej jednostce? Zaprezentowany bowiem przez Eu-
rypidesa w Fenicjankach przykład synów Edypa zachęca do stosowania 
zasady ograniczonego zaufania nie tylko do państwa, ale i do jednostki, 
choćby nawet była członkiem najbliższej rodziny.
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Katarzyna Cikała

O wartości zaufania 
w społeczeństwie ponowoczesnym 

Podejmując kwestie zaufania w społeczeństwie ponowoczesnym, 
należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie zauważa się deficyt tej warto-
ści, a zarazem postuluje się jej konieczność w perspektywie społecznej. 
Wielu myślicieli zaznacza, żę XXI wiek i czas ponowoczesności jest 
ciężką próbą dla zaufania, które z jednej strony zostaje zepchnięte 
się na margines, a z drugiej sprowadzone do pozycji towaru i tego, 
co można wyrazić poprzez stosunek monetarny. Przodujące relacje 
ekonomiczne zaczynają dominować tę sferę życia człowieka, która to 
od dawien dawna nie podlegała aż takiej presji pieniądza. Co więcej, 
rozwijające się społeczeństwo konsumpcyjne za swój imperatyw widzi 
sprowadzenie wartości do roli dóbr i usług. Wszystkie te aspekty każą 
zastanowić się nad obecnym statusem zaufania w perspektywie spo-
łecznej. Jaka jest obecna rola zaufania i jakie powoduje konsekwencje 
u człowieka oraz jak jawi się jednostka w perspektywie zachodzących 
zmian? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na powyższe pytania, 
odwołując się do myśli Zygmunta Baumana, Piotra Sztompki, a także 
współczesnych naukowców z dziedziny zarządzania. Zarazem anali-
zując obecny status wartości zaufania, zobrazowane zostaną zmiany 
dotyczące jej roli na rynku dóbr i usług. W tym celu autor przywoła 
kilka teorii dotyczących „budowania zaufania” oraz skutecznego „za-
rządzania zaufaniem”, które wydają się być znakiem naszych czasów. 
Poprzez przywołanie tych koncepcji czytelnik zauważy, jakie zmiany 
zaszły w rozumieniu wartości, która od zamierzchłych czasów nie 
podlegała kalkulacji i była efektem bliskich relacji interpersonalnych. 
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Niepewność contra zaufanie
Zygmunt Bauman, zastanawiając się nad współczesną rolą zaufania, 

zwraca uwagę na fakt, że obecne społeczeństwo jest zdominowane przez 
niepewność. Dominacja ta zakłada istnienie całego szeregu niespotyka-
nych dotąd wyzwań dla człowieka1. Życie społeczne umieszcza u swo-
ich podstaw niepewność, rozumianą jako niestabilność, nietrwałość:

[…] (struktury ograniczające indywidualne wybory, instytucje 
stojące na straży powtarzalności rutyn i wzorów akcepto-
walnych zachowań) nie są już w stanie (i już się tego od nich 
nie oczekuje) trwać dłużej w jednym kształcie, ponieważ 
rozkładają się i topnieją w czasie krótszym niż ten potrzebny 
do ich powstania2.

Poprzez wspomnianą powyżej nietrwałość i niestabilność form 
i struktur społecznych, zmianom ulegają również zachowania ludzi. 
Poddanie człowieka kaprysom rynku towarów i związanej z tym presji 
powoduje ciągłe podziały, przez co Bauman zwraca uwagę na fakt 
degradacji współpracy i zespołowych działań do rangi tymczasowych 
taktyk3. Płynność struktur i form odbija się negatywnie na jednostce, 
gdyż to na jej barki zrzuca się konsekwencje jej rzekomo „wolnych 
wyborów”, które w gruncie rzeczy stają się wynikiem funkcjonowania 
przyjętych standardów i norm. Bardziej intensywne tempo życia, większe 
wymagania społeczne oraz niestabilność finansowa i zawodowa powo-
duje, że dawno obrane drogi przestają być gwarancją sukcesu, a tym 
co towarzyszy człowiekowi jest ciągła niepewność. Jak pisze Bauman:

Życie społeczne ulega głębokim zmianom, gdy ludzie za-
czynają żyć za murami, zatrudniają strażników, prowadzą 
opancerzone samochody, noszą przy sobie broń, w tym także 
broń palną, i uczęszczają na lekcje sztuk walki. Problem 
w tym, że czynności te wzmacniają i pomagają produkować 
poczucie nieporządku, któremu mają za zadanie zapobiec 
podejmowane przez nas działania4.

1 Zob. Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski, 
Warszawa 2007, s. 7. 

2 Tamże.
3 Zob. tamże, s. 9. 
4 Tamże, s. 18.
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Potrzeba poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności zdarzeń zo-
staje zagłuszona w człowieku poprzez potrzebę „podążania z prądem”, 
która wzmaga w jednostce coraz większy lęk. Bauman, podejmując 
analizy współczesnego społeczeństwa, zwraca uwagę również na 
rolę lęku w ponowoczesności. Lęk stał się czymś samonapędzającym 
i samowzmacniającym5. Poszukując pewności w czasie dynamicznych 
zmian i transformacji rynku, człowiek zyskuje jedynie poczucie coraz 
większego zagrożenia i zdezorientowania. Rozważania Baumana, mające 
na celu zdiagnozowanie współczesnego społeczeństwa, kierują uwagę 
czytelnika również na problem zaufania w perspektywie społecznej. 
Z jednej strony mówi się o płynnych strukturach społecznych i nie-
określoności panujących zasad. Z drugiej zaś obserwuje się tęsknotę 
jednostki za stabilizacją i bezpieczeństwem. W obliczu tych rozbież-
ności problematyczna staje się pozycja zaufania. Bauman w rozmowie 
z Tomaszem Kwaśniewskim mówi:

Zaufanie, solidarność i odpowiedzialność to są trzy moje 
zmartwienia. Bo bez nich społeczeństwo jest w kłopocie. To 
są te nieartykułowane strachy i ja je próbuję artykułować. 
Próbuję powiedzieć ludziom: słuchajcie, jeżeli cierpicie na 
bezsenność, to dlatego, że właśnie tych trzech rzeczy wam 
brakuje. Bo bez zaufania, solidarności i odpowiedzialności 
nie można być pewnym siebie. Nie można mieć odwagi. Być 
człowiekiem. Zaufanie, solidarność i odpowiedzialność, te 
trzy filary, które są ukrytą podstawą naszego bycia w świecie, 
one się teraz trzęsą i grożą zawaleniem. A my o nie się nie 
troszczymy jak trzeba. Nie rozpatrujemy nowych wydarzeń 
i skrętów z punktu widzenia tego, jaki one mają wpływ właśnie 
na zaufanie, solidarność i odpowiedzialność6.

Filozof opisując wpływ trzech wyżej wymienionych filarów na 
człowieka zaznacza, że ich funkcjonowanie obecnie wygląda inaczej 
niż w przeszłości. Rozwój Internetu, środków masowego przekazu 
oraz tworzenie struktur międzynarodowych powoduje, że szczególnie 
zaufanie wystawiane jest dziś na ciężką próbę. To, co obecnie wiąże 

5 Zob. tamże, s. 19. 
6 T. Kwaśniewski, Więc będzie wojna?, www.wyborcza.pl/

magazyn/1,126175,11519972,Wiec_bedzie_wojna_.html?as=9 (25.04.2014).
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się z zaufaniem, odpowiedzialnością i solidarnością coraz częściej 
traktowane jest jako potrzeba transakcyjna7. Już samo zaufanie staje 
się produktem. Jak twierdzi Michael Sandel:

Społeczeństwo rynkowe to społeczeństwo, w którym wartości 
rynkowe wkraczają w każdą sferę ludzkiej działalności. To 
taka przestrzeń, w której relacje społeczne kształtowane są 
według rynkowych wzorców8.

Kontynuując myśl Sandela, należy zauważyć, że właśnie społe-
czeństwo rynkowe – społeczeństwo konsumpcyjne zaczęło kształto-
wać relacje oparte na zaufaniu według zasad ekonomii i marketingu. 
Przyjęły się te zasady, które zostały zdefiniowane jako nowe, świeże 
i postępujące z „duchem czasu”. Co to oznacza dla zaufania? Że zostało 
ono na nowo zdefiniowane i zamknięte w całkiem nowym kontekście. 
Mówiąc wprost, zaufanie stało się monetą przetargową nie w dobro-
wolnych i autentycznych relacjach międzyludzkich, ale w kontaktach 
biznesowych i tych, które zostały oparte na umowie określającej 
zachowanie obu stron. Zaufanie zyskało miano czynnika mającego 
ograniczyć niepewność i lęk9. 

Zaufanie jako gwarancja sukcesu
Podkreślając rolę zaufania w społeczeństwie, warto przytoczyć 

podstawowe jego funkcje i definicje. Według Piotra Sztompki zaufa-
nie wiąże się z prognozowaniem, kontrolą. Przytaczane jest jako coś 
naturalnego, podstawowego, by zapewnić ludziom stabilne życie10. 
Staje się czymś koniecznym w obliczu ciągłej zmienności i dobrowol-
ności. Sztompka podkreśla, że to właśnie zaufanie odgrywa kluczową 
rolę w warunkach niewiedzy i braku pewności11. Definiując zaufanie, 
podkreśla, że: „zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat nie-
pewnych, przyszłych działań innych ludzi”12. 

7 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, Kraków 2007, s. 12.
8 M. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze, Warszawa 2012, s. 24. 
9 Zob. Z Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, dz. cyt., s. 108.
10 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, dz. cyt., s. 59–62. 
11 Zob. tamże, s. 218. 
12 Tamże, s. 70.
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Przyglądając się samemu zjawisku ufania komuś, można zauważyć, 
że kluczowy wydaje się tu osąd jednostki, która stwierdza, czy dana 
osoba jest np. godna zaufania. Co więcej, wydaje się, że obdarzając 
kogoś zaufaniem człowiek sprawia wrażenie jakby znał już przyszłość 
(gdyby nie był przekonany, że dana osoba jest godna zaufania, to nie 
rozważałby w ogóle podjęcia takiego ryzyka, musi istnieć większe praw-
dopodobieństwo sukcesu niż porażki). W związku z tym zaufanie jest 
związane z chęcią przewidywania zachowania innych ludzi. Analizując 
współczesne przejawy zaufania, autor wyróżnił kilka podstawowych 
rodzajów zaufania, mianowicie:

· zaufanie wzajemnie, które opiera się na relacji partnerskiej, 
czyli wzajemności;

· zaufanie antycypujące, które opiera się na przekonaniu, 
że przykładowa relacja innego człowieka będzie w innym 
przypadku przebiegać podobnie;

· zaufanie powiernicze, polegające na powierzeniu komuś 
obiektu, osoby lub innej wartości w nadziei o troskę i dbałość;

· zaufanie obligujące, czyli demonstracyjne ufanie komuś 
z przekonaniem, że doceni on nasz wysiłek;

· zaufanie sprowokowane, polegające na ufanie komuś np. 
tylko dlatego, że on nam wcześniej zaufał;

· zaufanie próbne, które polega na pierwszym akcie zaufania, 
zazwyczaj dotyczącemu błahych spraw;

· zaufanie aksjologiczne, wyróżniające się tym, że dotyczy ono 
wartości preferowanych przez poszczególne osoby (ufam 
komuś, gdyż uważam, że będzie postępował etycznie)13.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy, można stwierdzić, że zaufanie 
jest czymś koniecznym w społeczeństwie. Przez Sztompkę nazywany 
jest „podstawowym środkiem”, który ma umożliwić normalne funkcjo-
nowanie (zminimalizować niepewność i być swego rodzaju podstawą 
zaadaptowania się człowieka w środowisku)14. 

Nawiązując do wymienionych rodzajów zaufania, warto zwrócić 
uwagę na coraz częściej pojawiające się w systemach i strategiach 
marketingowych funkcjonowanie zaufania jako wartości mającej po-
wodować konkretne zyski. Mowa tu o zarządzaniu przez zaufanie lub 

13 Zob. tamże, s. 147.
14 Tamże.
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też zarządzaniu zaufaniem, czyli dokładnie opracowanych metodach, 
które mają wzbudzić zaufanie u pracowników, czy też potencjalnych 
kontrahentów. Grudzewski poprzez zarządzanie zaufaniem rozumie:

Jest to zbiór działań kreowania systemów i metod, które po-
zwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji 
odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji 
zawierających ryzyko, a związanych z innymi jednostkami 
(ocena wiarygodności innych jednostek), a także umożliwia-
jących uczestnikom i właścicielom tychże systemów wzrost 
i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich 
systemów (budowanie własnej wiarygodności)15.

Co istotne, cały system zarządzania zaufaniem opiera się wyłącznie 
na działaniu zgodnie z określonymi zasadami, które docelowo mają 
ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwom. 

Z jednej strony powstały one na skutek kryzysu zaufania w rela-
cji pracodawca–pracownik oraz firma–klient. Z drugiej zaś stały się 
gwarantem ciągłego zysku dla przedsiębiorstw. Jak podkreśla Gru-
dzewski, zarządzanie zaufaniem jest jego wzbudzaniem ze względu 
na ostateczny cel, którym niewątpliwie jest płynność finansowa16. 
Z etycznego punktu widzenia samo zarządzanie zaufaniem wydaje 
się być wątpliwe, z racji na traktowanie go jako środka do celu. Z kolei 
ekonomiści podkreślają, że pomijając sam fakt zysku, chodzi tu rów-
nież o dostrzeganie potencjalnych zagrożeń, które może spowodować 
całkowity brak zaufania. Do podstawowych zasad stylu zarządzania 
opartego na zaufaniu należy:

· założenie, że samo zarządzanie przez zaufanie jest sekre-
tem i nie należy publicznie demonstrować obranej strategii 
(ponieważ już samo podjęcie się takiej strategii sugeruje 
o nienależytym funkcjonowaniu zaufania do tej pory w da-
nym środowisku). W związku z tym dominuje zasada, by 
okazywać zaufanie i życzliwość, nie mówiąc o tym;

· inicjowanie zaufania przez zwierzchników w danej firmie, 
co oznacza podjęcie przez zarządzających ryzyka zaufania. 

15 W. Grudzewski, I. Hajduk, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Kraków 
2009, s. 15.

16 Zob. tamże, s. 53.
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Powinni dawać oni przykład relacji, której ewentualne 
konsekwencje będą ponosić oni sami;

· przekonanie, że zaufanie musi być prawdziwe, a zatem za-
rządzanie zaufaniem nie powinno wymagać od człowieka 
wielkich poświęceń - powinno być czymś naturalnym. Jest 
to jeden z głównych punktów obrońców tej strategii, gdyż 
obrazuje on, że zaufanie jest czymś normalnym i wręcz 
koniecznym. Chodzi tu też o autentyczność wyznawanych 
zasad i wierność im;

· zasada przewidywalności działania. Pracodawca, który jest 
przewidywalny w swym postępowaniu sprawia wrażenie 
osoby, której można zaufać. Systematyzacja działań i ich 
planowanie niweluje również wszelkie ryzyko. Biorąc pod 
uwagę potrzeby i bolączki współczesnego społeczeństwa 
to wymóg ten, czyni zadość obecnym obawom;

· ujawnianie błędów i braków, czyli działanie zgodnie z praw-
dą. U podstaw tego założenia leży teoria, że nikt nie jest 
wolny od popełniania błędów. W związku z tym należy 
je demaskować samemu, gdyż podnosi to wiarygodność 
człowieka;

· sukcesywne budowanie zaufania, które polega na speł-
nianiu wszystkich tych zasad, a nie uleganie chwilowemu 
kaprysowi. W przeciwnym przypadku samo zaufanie okaże 
się czymś interesownym, a przecież w tej strategii chodzi 
właśnie o to, by ową interesowność zagłuszyć;

· przyjmowanie porażek i zakładanie ich potencjalnej moż-
liwości, co oznacza dopuszczanie przypadku, kiedy nad-
mierne zaufanie nie wyjdzie na dobre;

· ufanie samemu sobie, czyli przekonanie nad słusznością 
własnego postępowania. U podstaw tego założenia leży 
teoria, że jeśli człowiek ufa samemu sobie to znaczy, że 
ufa mu ktoś inny;

· podejmowanie stosownych działań, polegające na umiejętno-
ści „postawienia wszystkiego na jedną kartę”. Inwestowanie 
w zaufanie, czyli jego inicjacja ze strony jednej osoby;

· przekonanie, że o wiele łatwiej jest stracić zaufanie niż je 
budować. Jak twierdzi Grudzewski, wszelkie kontakty 
interpersonalne są zawsze obarczone ryzykiem niepowo-
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dzenie, tym samym należy działać ostrożnie i zdawać sobie 
sprawę z tego, że wieloletni trud może zostać zniszczony 
w mgnieniu oka;

· założenie, że należy ludzi traktować równo i sprawiedliwie, 
co w praktyce oznacza stosowanie przejrzystych kryteriów 
oceny ryzyka i pracowników17.

Opisane założenia strategii zarządzania zaufaniem bywają kontro-
wersyjne. Zauważa się, że z jednej strony mowa jest o autentyczności 
działań, zaś z drugiej poprzez samo „zarządzanie” sugeruje się dobre 
rozporządzanie albo też manipulację. Problem polega na tym, że owo 

„zarządzanie” dotyczy wartości, która będąc społecznym fundamentem 
nie powinna podlegać rozporządzeniom.

Zaufanie jest bowiem rezultatem wszystkich działań i reakcji 
lidera. Rodzi się wtedy, gdy przywódca jest szczery, otwarty, 
konsekwentny i przewidywalny w swoich działaniach wzglę-
dem innych podwładnych […] Utrzymywanie takiej stałości 
jest dla wielu przywódców nie lada wyzwaniem, wymaga 
bowiem względnie rzadkiej cechy, jaką jest prawość18.

Powyższy cytat sugeruje, że samo zarządzanie zaufaniem wymaga 
pewnych podstaw, do których należą osobiste cechy osób zarządzających. 
Jest ono budowane w oparciu o zachowania przywódców:

Lider, który traktuje ludzi z szacunkiem, może liczyć na ich 
zaufanie. Szacunek swoim podwładnym okazuje się zawsze 
traktując ich jako cel sam w sobie – nigdy jako środek niezbęd-
ny do zaspokojenia własnych ambicji czy marzeń o potędze19.

W związku z tym przestrzeganie pewnych zasad sprawia u odbiorcy 
wrażenie, że danej osobie można zaufać. Do powyższego problemu 
dołącza też kwestia kreowania własnego wizerunku, czyli problem 
na ile prezentowana postawa jest powodem osobistych zasad, a na ile 
wynikiem czystej kalkulacji. 

17 Zob. tamże, s. 89–91.
18 W. Bennis, D. Goleman, J. O’Toole, Przejrzystość w biznesie, tłum. M. Witkowska, 

Warszawa 2009, s. 98–99.
19 Tamże, s. 99–100.
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Konsekwencje braku zaufania
Współcześni myśliciele i badacze kultury zaznaczają, że w społe-

czeństwie, w którym dochodzi do problemów z zaufaniem, występują 
również jego substytuty. Skoro wartość ta jest fundamentem społe-
czeństwa i zarazem staje się produktem, który można wykreować, to 
w związku z tym powstający deficyt zaufania należy jakoś zrekom-
pensować. Sztompka, pisząc o problemie zaufania, opisuje strategie 
i praktyki, które w gruncie rzeczy, mając rekompensować zaufanie, 
przyczyniają się do różnego rodzaju patologii społecznych. Substytuty, 
które mają pełnić tę samą funkcję co zaufanie w pewnym momencie 
dominują nad człowiekiem, a co za tym idzie, zamykają mu dostęp do 
autentycznych relacji z drugim człowiekiem. 

Według socjologa jednym z takich substytutów jest np. wiara 
w opatrzność, która uspokaja jednostkę i chroni ją przed nadmiernym 
lękiem. Przywołuje tu rolę sił metafizycznych, magii, losu, czyli sygna-
lizuje, że człowiek, który nie ufa drugiej osobie szuka w ostateczności 
ostoi w tym, co niewidoczne, a czego istnienie postuluje. Jest to również 
swego rodzaju sposób usprawiedliwiania własnej nieudolności. Skoro 
czegoś np. nie udało mi się osiągnąć to jestem w stanie wytłumaczyć 
to sobie poprzez odwołanie do tajemniczych mocy, które musiały 
zdeterminować taki stan rzeczy. Przywołując słowa Giddensa, można 
powiedzieć, że w tym przypadku człowiek wpaja sobie wielką moc 
bytów nadprzyrodzonych, które to mając nieograniczoną siłę, rządzą 
człowiekiem20. 

Innym substytutem może być np. korupcja, która przez Sztompkę 
jest opisywana jako efekt braku zaufania w społeczeństwie21. Skoro 
człowiek nie ufa innemu człowiekowi to jedyną pewną rzeczą staje 
się pieniądz bądź też inna korzyść, która zagwarantuje swego rodzaju 

„zaufanie”. Problem tylko w tym, że tego rodzaju „zasady” powodują 
trwały rozpad więzi społecznych, gdyż opierają się one wyłącznie na 
układach, protekcji i transakcjach wymiennych. Poza tym prędzej 
czy później w takim społeczeństwie powstanie grono oburzonych, 
których zwyczajnie nie stać na zapewnienie sobie takiego poczucia 

„bezpieczeństwa”, jakim jest wręczenie korzyści majątkowej. Sztomp-
ka, pomijając fakt nielegalności tego rodzaju zachowań, uwypukla 

20 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, dz. cyt., s. 330.
21 Tamże.
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jedynie konsekwencje społeczne, jakie mogą nastąpić w skutek tego 
rodzaju działań. 

Trzeci substytut wiąże się bezpośrednio z odczuciem społecznego 
niepokoju – mianowicie z potrzebą większej czujności i kontroli oto-
czenia. Skala tego zjawiska jest obecnie wysoka i ma również związek 
z rozrastającym się społeczeństwem konsumpcyjnym. Skoro nikt 
nikomu nie ufa i skoro zaufanie podlega zapłacie, to grono ludzi po-
święci swoje oszczędności na różnego rodzaju ubezpieczenia, ochronę, 
monitoring. Skalę tego zjawiska opisał już Jean Baudrillard, który to 
zwrócił uwagę na fakt, że wraz z rozwojem techniki oraz rynku usług, 
wzrosło też zapotrzebowanie na bezgraniczne poczucie bezpieczeń-
stwa22. Jak sam pisze:

Udało nam się zarazić ludzi wirusem samozachowania 
i bezpieczeństwa, dlatego będą walczyć na śmierć i życie, 
by je uzyskać. Problem ten jest jednak o wiele bardziej 
skomplikowany: walczą oni nie tyle o bezpieczeństwo, ile 
o prawo do niego23.

Wobec powszechnego prawa do bezpieczeństwa i zarazem zacie-
rania się granic swobodnego obrotu towarów, święcą triumfy firmy 
i usługi, które właśnie walczą o to bezpieczeństwo. Mowa tu o różnego 
rodzaju usługach, które dawniej nie były aż tak pożądanie jak teraz. 
Baudrillard powie o detektywach, specjalistach od analizy dźwięku, 
firmach ochroniarskich i ubezpieczeniowych. 

Innym substytutem zaufania będzie nadmierne odwoływanie się 
do instytucji prawnych i rozrost aparatu biurokratycznego. Skoro nie 
ufamy sobie wzajemnie, to polegamy wyłącznie na umowach, decy-
zjach administracyjnych i sądowych. Przywołując Francisa Fukuyame: 

„Między zaufaniem i przepisami zachodzi relacja odwrotnej proporcji: 
im bardziej w związkach międzyludzkich opieramy się na przepisach, 
tym mniej ufamy sobie nawzajem”24. 

Sztompka, analizując współczesny deficyt zaufania, wymienia jesz-
cze nadmierną gettoizację, czyli otaczanie się przez jednostki wielkimi 

22 Zob. J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, tłum. S. Królak, Warszawa 
2007, s. 231.

23 Tamże, s. 233.
24 P. Sztompka, Zaufanie. Fundamenty społeczeństwa, dz. cyt., s. 331.
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murami i życie pod nadzorem; potrzebę paternalizacji, czyli posiadania 
autorytetu bądź też kogoś, kto będzie nieodzownym wzorem; oraz 
potrzebę poszukiwania zaufania w innych społeczeństwach, które to 
mają zagwarantować to, czego nie gwarantuje obecne społeczeństwo25. 

Można się zastanawiać nad wnioskami płynącymi z powyższych 
analiz. Z jednej strony można zauważyć lęk przed zaufaniem, zaś 
z drugiej nieodzowną potrzebę ufania. Wszystkie substytuty przywoły-
wane przez Sztompkę mają na celu rekompensatę tego, co nieosiągalne, 
czyli prawdziwych relacji społecznych, opartych na baumanowskim 
fundamencie. Współczesne społeczeństwo jawi się tu jako zbiór ludzi 
spragnionych zaufania, którzy poszukując pewności w codziennym 
życiu, uciekają się do dróg formalnych, urzędowych, usług różnych firm 
czy też praktyk marketingowych. Wszystkie te osoby łączy potrzeba 
pewności, która z kolei nie jest osiągalna w stosunkach społecznych. 
Bo czy mowa o przedsiębiorcy, czy też o zwykłym kliencie w sklepie 
– oboje pokładają nadzieję (ufają), że usługa, czy też dobro, które nabywają 
nie będzie wywoływać nieprzyjemnych konsekwencji. Czy też mowa 
o pracowniku danej firmy, który ufa, że jego pracodawca faktycznie 
jest dobrym człowiekiem i nie ucieknie się do pewnych kroków. Warto 
zaznaczyć, że odmiany zaufania, które zostały wcześniej przedstawione 
znalazły swoje odzwierciedlenie w stosunkach społecznych, które to 
wydają się funkcjonować właśnie w oparciu o nie. 
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Zaufanie w relacji osoba chora–personel 
medyczny

Wydłużenie życia człowieka stanowi niewątpliwie triumf naszej 
cywilizacji i świadectwo osiągniętego postępu medycyny i ekonomii. 
Jednym z największych wyzwań XXI wieku będzie kwestia tego, jak 
najlepiej zapobiec i opóźnić chorobę i inwalidztwo, a utrzymać zdrowie, 
niezależność i mobilność starzejącej się ludności. Szybko rosnąca liczba 
ludzi starszych oznacza, że coraz więcej osób będzie wchodzić w wiek 
sędziwy w okresie znacznie podwyższonego ryzyka chorób chro-
nicznych i wyniszczających. Wraz ze starzeniem się ludzie wymagają 
zazwyczaj coraz droższej i wyspecjalizowanej opieki pielęgnacyjnej 
i badań medycznych. Im starsi oni są, tym więcej konsumują opieki 
zdrowotnej. Szacuje się, że wynosi to od trzech do pięciu razy więcej 
usług medycznych per capita niż ludzie młodsi1. Nawet w krajach bo-
gatszych większość ludzi starszych i niesprawnych nie może pokryć 
więcej niż mały ułamek kosztów opieki zdrowotnej, której potrzebują. 
Kraje rozwijające się stać będą przed wyzwaniami jeszcze poważniej-
szymi z uwagi na ich trudności ekonomiczne, tempo starzenia się 
ludności, brak infrastruktury usług socjalnych, zmniejszanie się roli 
opieki tradycyjnej zapewnianej przez członków rodzin.

Prognozy demograficzne ukazują złożony proces zmian struktury 
wieku ludności Polski. Do 2030 roku liczba ludności w wieku eme-
rytalnym wzrośnie do ponad 9 milionów, czyli o ponad 3,4 miliona 
osób w porównaniu z 2000 rokiem (o 60 proc.). Proces starzenia się 

1 Zob. B. Wildstein, Profile wieku, Kraków 2000, s. 13. 
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społeczeństwa zwiększy się w latach 2010–2020, kiedy przybędzie 
prawie 2 miliony osób w wieku emerytalnym2. Proces starzenia się 
społeczeństwa będzie nosił cechy tzw. „podwójnego starzenia się”, gdyż 
liczebność najstarszych obywateli (w wieku 80 lat i więcej) wzrośnie 
z 0,8 miliona obecnie do 1,8 miliona w 2030 roku, czyli o 125 proc.3

Za dwadzieścia lat ⅓ Polaków przekroczy 60 rok życia, a to oznacza, 
że będzie rosła liczba osób z chorobami związanymi z wiekiem4. Sta-
nie się to ogromnym wyzwaniem nie tylko medycznym, społecznym 
i ekonomicznym. Już dziś kondycja zdrowotna osób w tym wieku 
nie jest dobra. Osamotnienie, choroby, brak środków finansowych to 
najpoważniejsze problemy ludzi po 55 roku życia – wynika tak z ogól-
nopolskiego badania seniorów PolSenior5. Badaniem objęto ponad 
trzynaście tysięcy osób w wieku powyżej 55 roku życia. 

Wyniki uzyskane z przeprowadzonego projektu badawczego 
PolSenior wykazały silne zróżnicowanie populacji osób starszych6. 
W grupie osób po 65 roku życia co duga osoba wykazywała ograni-
czenia w zakresie czynności życia codziennego (korzystanie z komu-
nikacji miejskiej, samodzielne zakupy, wykonywanie prac domowych, 
pranie, samoobsługa: mycie ciała i ubieranie) według skali Lawtona7. 
Z wiekiem odsetek osób w pełni sprawnych zmniejszał się z 79 proc. 
poniżej 70 roku życia do około 20 proc. w wieku 85–89 lat i 10 proc. 
w najstarszej grupie wiekowej. O ile osoby do 80 roku życia są na ogół 
w niezłej kondycji zdrowotnej, o tyle osoby zaliczane do tzw. IV wieku, 
czyli powyżej 80 roku życia znacznie częściej chorują. 

Na dzień dzisiejszy, co czwarta osoba starsza należy do grupy 
zaawansowanej starości (75 lub więcej lat). Starość demograficzna 
przekłada się na zwiększenie potrzeb zdrowotno-opiekuńczych tej 

2 Zob. J. Krzyżanowski, Psychogeriatria, Warszawa 2004, s. 27. 
3 Zob. tamże, s. 30. 
4 A. Usiarczyk, W Polsce seniorzy są chorzy i samotni. Zawalczmy o godną, lepszą dla siebie 

starość, superstarsi.pl/artykul/2/w-polsce-seniorzy-sa chorzy-i-samotni.html (17.04.2013).
5 PolSenior – wyniki badania Polaków po 55. roku życia, www.polsenior.iimcb.gov.pl/

monografia/c984c10d640861ab68ac5fd26090c59a (17.10.2013). 
6 P. Błędowski, Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia 

się ludzi w Polsce, www.polsenior.iimcb.gov.pl/monografia/c984c10d640861ab68ac5fd-
26090c59a (15.10.2013).

7 Tamże.
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części populacji, a tym samym nakładów finansowych na ochronę 
zdrowia i opiekę społeczną.

Niepełnosprawność określana jest jako ograniczenie lub uniemożli-
wienie wypełniania zadań życiowych i ról społecznych. W zaawansowa-
nych stadiach niepełnosprawności oznacza to rosnące zapotrzebowanie 
na świadczenia opiekuńcze. Już obecnie pomocy w zakresie ciężkich 
prac domowych wymaga 55 proc. osób po 75 roku życia, 44 proc. przy 
zakupach, 30 proc. przy kąpieli, a około 6 proc. w zakresie podstawo-
wych czynności samoobsługowych. Zazwyczaj obowiązek ten spada na 
najbliższych członków rodziny, ale przecież wśród ludzi starych wiele 
jest osób samotnych. Starzenie się społeczeństwa polskiego przebiega 
niejednorodnie i zależy od czynników środowiskowych i chorobowych 
łącznie. Podział ten wśród osób starszych przestawia się następująco: 
60–75 proc. osób starszych to osoby „zdrowe” (nie chorują przewlekle), 
20–30 proc. to osoby chore przewlekle i 2–10 proc. to osoby niedołężne8. 
Osoby zaliczane do „zdrowych” zazwyczaj nie chorują przewlekle. 
Osoby chorujące przewlekle najczęściej cierpią na kilka nieuleczalnych 
schorzeń (narządu ruchu, układu krążenia, schorzeń neurologicznych, 
wzroku, słuchu), lecz potrafią być niezależne od pomocy otoczenia 
bądź potrzebują jej w niewielkim stopniu i zakresie, zazwyczaj zaży-
wają duże ilości leków i od czasu do czasu są hospitalizowane. U osób 
niedołężnych występuje wiele ciężkich schorzeń, które sprawiają, że 
są oni całkowicie zależni od pomocy osób trzecich i często przebywają 
w zakładach opieki.

Osoba i choroba
Myśląc o człowieku – Karol Wojtyła – rozwija koncepcje człowieka 

jako osoby. Autor Osoby i czynu nawiązuje przy tym do średniowiecznych 
koncepcji wypracowanych przez Boecjusza i św. Tomasza z Akwinu9. 
Jan Paweł II uznał trafność definicji osoby św. Tomasza, która mówi 
o tym, że jest ona bytem substancjalnym, a zarazem wewnętrznie 
jednym, gwarnym, samoistnym (istniejącym podmiotowo i w sobie, 

8 Zob. B. Gryglewska, Pacjent w podeszłym wieku, Program Edukacyjny Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Gdańsk 2003, s. 1, 6. 

9 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 122–123, 276–277. 
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a nie w czymś innym), będącym podłożem dla przypadłości10. Osoba 
jako substancja jest bytem konkretnym, jednostkowym, radykalnie 
indywidualnym, samodzielnym w istnieniu. To substancja natury ro-
zumnej, tzn. zdolna do twórczego myślenia, poznawania prawdy, w tym 
prawdy o dobru i sobie samej oraz zdolna do rozumnego, autonomicz-
nego działania. Jan Paweł II, mówiąc o osobie ludzkiej, nawiązuje do 
tradycji wypracowanej przez filozofię klasyczną dążącą do pełnej wizji 
człowieka. Wizji, która wśród podstawowych władz ludzkiej psychiki 
dowartościowuje rozum służący do poznania otaczającej rzeczywistości, 
nie deprecjonując przy tym emocji wpływających na ustosunkowanie 
się do otoczenia i samego siebie, przeżywanego w określonym czasie 
i przestrzeni, jak również woli jako zdolności motywacyjno-decyzyjnej 
umożliwiającej świadome i celowe działanie11. 

Człowiek, który raz substancjalnie zaistniał poprzez wszystko 
co czyni i co w nim się dzieje, równocześnie staje się coraz bardziej 

„jakimś” i coraz bardziej „kimś”12. Karol Wojtyła mówi dalej, że osoba 
to coś więcej niż indywidualna substancja. Osoba to „ktoś”13. „Fakt, 
że ludzkie «suppositum», podmiot istnienia i działania, w pewnych 
wypadkach nie przejawia cech podmiotowości osobowej (są to przy-
padki niedorozwoju psycho-somatycznego czy też czysto psychicznego, 
w których nie doszło do ukształtowania normalnego ludzkiego «ja», 
czy też doszło do jego zniekształcenia) nie pozwala zakwestionować 
samych podstaw tej podmiotowości, tkwią one bowiem w istotowo 
ludzkim «suppositum»”14.

Osoba jest kimś jedynym i niepowtarzalnym, kto posiada wnętrze. 
Jest podmiotem istnienia i działania, podmiotem indywidualnym i oso-
bowym, przeżywającym swoje czyny, doznania, a przede wszystkim 
swoją własną podmiotowość15.

Choroba jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej kondycji i kiedy 
mówimy o chorobie, mamy na myśli głównie jej biologiczny aspekt. 
Niejednokrotnie także zamiennie stosowane są terminy: choroba 

10 Zob. A. Rynio, Wychowanie człowieka. Inspiracje pedagogiczne „Fides et ratio”, „In-
spiracje” 56 (1999) nr 2, s. 8–10. 

11 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 151–153.
12 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 144–145, 155–156. 
13 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990, s. 432–433. 
14 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, „Ethos” 1 (1988) nr 2/3, s. 22.
15 Zob. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 38. 



221Zaufanie w relacji osoba chora–personel medyczny

i jednostka chorobowa. Jednostka chorobowa to termin odnoszący się 
do zmian patologicznych występujących w organizmie, które poddają 
się diagnozie lekarskiej16. Choroba natomiast określa subiektywne 
doświadczenie dyskomfortu lub cierpienia17, czyli jako doświadczenie 
subiektywne choroba jest nie tylko skutkiem biologicznej kondycji 
pacjenta, ale także czynników społecznych, stresu, cech osobowości 
i przekonań osoby dotkniętej chorobą na temat samej choroby. Jest to 
odzwierciedlenie interakcji zachodzącej między ciałem a umysłem osoby 
dotkniętej chorobą. Czynnikiem składowym choroby jest zachowanie 
chorobowe, odnoszące się głównie do zachowań podejmowanych przez 
pacjenta w reakcji na doświadczane dolegliwości i dyskomfort.

Występowanie chorób ma związek z takimi czynnikami jak: wiek, 
płeć, stan cywilny, warunki bytowania i status socjoekonomiczny. 
Osoby starsze zgłaszają większy spadek aktywności podczas wizyt 
u lekarzy specjalistów. Przy czym odbiór symptomów chorobowych 
wydaje się być wyraźniejszy u osób samotnych. Samotność u senio-
rów wpływa na odbieranie dolegliwości somatycznych. Stąd lekarz 
jest postrzegany również jako osoba, z którą można porozmawiać 
o wszystkich problemach.

Podczas przetwarzania informacji o zjawisku czy zdarzeniu człowiek 
tworzy w umyśle pakiety danych, czyli obrazy18. W odniesieniu do 
choroby – obraz – to suma poglądów chorego na temat danej choroby. 
Zatem obraz choroby zawiera takie informacje jak objawy, możliwe 
przyczyny, czas trwania, następstwa oraz rokowania19. Na tworzenie 
obrazu choroby przez pacjenta mają wpływ trzy czynniki. Pierwszy 
z nich to semantyczne skojarzenie z nazwą choroby, które wpływa na 
przekonanie o niej. Czynnik drugi, kształtujący obraz choroby, to do-
świadczenie, jakie osoba chora miała z innymi chorobami przebytymi, 
jak i obserwowanymi u innych. Trzecim czynnikiem są informacje 
płynące od innych osób (lekarz, rodzina) oraz te zakorzenione w kul-
turze (opinie w mediach). Reprezentacje poznawcze, które stworzone 

16 Zob. G. Bishop, Psychologia zdrowia, Wrocław 2007, s. 252.
17 Zob. C. D. Jennings The confision between disease and illness clical medicine, „Canadian 

Medical Association Journal’’ 135 (1986) nr 8, s. 865–870.
18 Zob. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 

2007, s. 67. 
19 Zob. G. Bishop, Psychologia…, dz. cyt., s. 268n 
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są na temat choroby mają wpływ na kształtowanie się u chorych ich 
zachowań terapeutycznych w radzeniu sobie z chorobą. 

Behawioralne reakcje na chorobę – zachowania chorobowe – stano-
wią szerokie spektrum zachowań od ograniczenia aktywności fizycznej 
aż po natychmiastową decyzję o podjęciu leczenia. Określona forma 
zachowania chorobowego zależy od wielu czynników, m.in. od tego, 
kim jest dana osoba, od jej potrzeb i sytuacji, od odczuwanych przez nią 
objawów i od reprezentacji poznawczej, której używa w ich interpretacji. 

Choroba przewlekła oraz upośledzenie fizyczne zakłócają życie 
i funkcjonowanie osoby chorej. Pierwsza z wymienionych wymaga 
określonej adaptacji do nowych warunków życia. Choroba przewlekła 
jako długotrwałe zaburzenie stwarza nowe wyzwania dla rodziny 
i samego chorego. Muszą oni wspólnie nauczyć się z nią żyć20. W toku 
tego procesu – adaptacji – osoba chora staje w obliczu istotnych zadań, 
niektóre z nich odnoszą się do samej choroby, podczas gdy inne mają 
naturę bardziej ogólną. Choroba przewlekła często wywołuje szczególnie 
dotkliwe symptomy w postaci bólu, osłabienia, paraliżu czy znacznego 
ograniczenia ruchomości stawów, zeszpecenia21. Inne zadania adap-
tacyjne, o charakterze bardzo ogólnym, odnoszą się także do różnych 
rodzajów kryzysu. Głównym zadaniem pacjenta w tym kontekście staje 
się zachowanie właściwej równowagi emocjonalnej w obliczu choroby. 
Diagnoza choroby długotrwałej może wzbudzać u osoby chorej gamę 
negatywnych emocji, w tym strach, poczucie winy, bezradność i stany 
lękowe22. Kluczem do adaptacyjnego radzenia sobie wydaje się zacho-
wanie minimum nadziei i optymizmu w konfrontacji z okolicznościami, 
które często są tylko pozornie nie do przezwyciężenia23.

Zmiany fizyczne towarzyszące wielu chorobom mogą zaburzać obraz 
samego siebie u osoby chorej, jak również poczucia samoskuteczności. 
Przykładowo, osoba zmuszona do korzystania z rozrusznika serca może 
postrzegać siebie jako „pół-człowieka, pół-automat” 24. Ponadto pacjent 
musi niejednokrotnie określić na nowo swoje możliwości i nauczyć 

20 Zob. R. Garson, J. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2003, s. 58. 
21 Zob. I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 2007, s. 24. 
22 Zob. A. Bilikiewicz, Psychiatria, Warszawa 1998, s. 32. 
23 Zob. G. Dolińska-Zygmunt, Elementy psychologii zdrowia, Wrocław 1996, s. 149. 
24 Zob. Ch. Sheridan, S. Radmacher, Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego 

modelu zdrowia, Warszawa 1998, s. 73. 
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się korzystać z pomocy innych przy wykonywaniu czynności, które 
kiedyś realizował samodzielnie. 

Osoba w zakładzie opieki zdrowotnej
Zakład opieki zdrowotnej to szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, 

zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, hospicjum, czy inny 
niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan 
zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu25. 
Zakład opieki zdrowotnej to zhierarchizowana instytucja świadcząca 
usługi związane z opieką zdrowotną w określonym zakresie. Osoba 
chora w zakładzie opieki zdrowotnej występuje w roli pacjenta. Jego 
pobyt jest wymuszony okolicznościami, a otoczenie obce. Z chwilą 
przekroczenia bram szpitala pacjent staje w konfrontacji z instytucją 
totalitarną26, czyli przejmującą kontrolę nad każdym aspektem życia 
jednostki. Pacjent zobowiązany jest stosować się do narzuconego 
harmonogramu, jeść i spać w wyznaczonych godzinach, przyjmować 
wizyty w określonych porach, realizować procedury szpitalne – udo-
stępniać ciało badaniom. 

Osoby chore różnie wypełniają narzuconą im rolę pacjenta. Z punktu 
widzenia personelu medycznego można wyróżnić dwa typy reakcji: do-
bry pacjent, przeciętny pacjent, czyli osoby, które spełniają oczekiwania 
związane z rolą pacjenta i wykazują dobrą współpracę z personelem. 
Pacjent dobry nie uskarża się na procedury medyczne, natomiast chory 
o statusie przeciętnego pacjenta potrafi mieć skargi związane z opieką 
i działaniami personelu. Wymienione grupy są akceptowane i lubiane 
przez personel. Istnieje także trzecia grupa chorych opisywanych przez 
personel medyczny jako problemowa czy roszczeniowa. Takie osoby 
chore są postrzegane przez personel jako trudni pacjenci: odmawiający 
współpracy, domagający się nadmiernej uwagi  i reagujący  zbyt emo-
cjonalnie na chorobę. Osoby takie uzyskują wsparcie psychologiczne. 
Pacjenci problemowi, którzy nie są zbyt ciężko chorzy, nie zyskują 

25 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1999 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 
nr 91 poz. 408 z późn. zm.).

26 Zob. E. Gofman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008, s. 173.
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akceptacji personelu. Ocenia się ich jako nieznośnych i kłopotliwych, 
wysyła na konsultację do psychologa, podaje środki uspokajające. 

W sytuacji doświadczania choroby i pobytu w nieznanym otoczeniu 
osoba może reagować i odbierać tę sytuację jako zagrożenie wolności 
i niezależności. Pacjent skazany jest na instytucję w której się znalazł, 
nie do końca rozumienie czynione wobec niego czynności i brakuje 
mu dostępu do informacji. Utrata kontroli nad sytuacją i niezależności 
powoduje u niektórych chorych gniew i opór. Osoby takie na sytuacje 
stresujące odpowiadają reaktancją (obroną poczucia wolności i nieza-
leżności). Narzekania i próby zwrócenia na siebie uwagi, obserwowane 
u pacjentów problemowych, wydają się być próbą odzyskania własnej 
niezależności. U tych chorych, którzy próbowali zachować pozory kon-
troli nad sytuacją może z czasem dojść do przyjęcia postawy wyuczonej 
bezradności27. Stan ten charakteryzuje się występowaniem określonych 
zaburzeń poznawczych i niezdolnością przejawiania kontroli nawet 
w tych obszarach, w których kontrola jest dostępna. 

Procesy reaktancji i wyuczonej bezradności mogą wpływać na 
przebieg rekonwalescencji u hospitalizowanych pacjentów. Wskazuje 
się, że zarówno zachowania dobre, jak i problemowe nie są adaptacyj-
ne. Dobry pacjent może cierpieć na syndrom wyuczonej bezradności. 
W konsekwencji prowadzi to – choć wcale nie musi – do ogólnego 
pogorszenia  stanu zdrowia. U chorych z reaktancją w chwilach gwał-
townego wybuchu gniewu dochodzi do wydzielania hormonu stresu 
i komplikacji w układzie sercowo-naczyniowym. 

Oprócz radzenia sobie z samą chorobą pacjenci muszą umieć sobie 
radzić z terapią i utrzymywać właściwe relacje z personelem opieki 
zdrowotnej. Rozwijanie i utrzymywanie właściwych relacji może być 
źródłem problemów. Wybuchy gniewu – często niekontrolowane – u pa-
cjenta są efektem postrzegania choroby (bądź terapii) i mają wpływ 
na komunikację chorego z personelem28. Ponadto osoby chore boją się 
zadawać pytania i zgłaszać swoje troski, nierzadko uzasadnione. Spra-
wę dodatkowo komplikuje fakt częstej rotacji personelu, co wiąże się 
z koniecznością nawiązywania nowych relacji w trakcie hospitalizacji. 

27 Zob. R. Meyer, Psychopatologia, Gdańsk 2008, s. 110.
28 Zob. K. Olszewski, O zaradności obezwładnionych lękiem. Osoby z nerwicowymi 

zaburzeniami lękowymi a stres, Lublin 2010, s. 79. 
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Zaufanie i kryzys zaufania
W Słowniku języka polskiego pod hasłem zaufanie, czytamy: 

„przeświadczenie, że komuś można zaufać; zaufać losowi, zaufać 
przyjacielowi”29.

Człowiek działając w relacji ja–inni i inni–ja, skazany jest na nie-
pewność i brak kontroli. Jako podstawa tej relacji może być budowana 
w oparciu o zaufanie lub jej brak. „Zaufanie jest zakładem podejmowa-
nym na temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi”30. Na tak 
zdefiniowane zaufanie składają się dwa elementy: przekonanie i ich 
wyrażanie w praktyce. Zaufanie odnosi się do działań innych ludzi, 
z którymi osoba wchodzi w interakcję. Działanie i związane z nim za-
ufanie skierowane jest od „tu i teraz” do przyszłości, której nie znamy. 

Zaufanie jako relacja interpersonalna jest to wymiana bezpośred-
nia lub pośrednia31. Wymiana ma charakter bezpośredni, kiedy akt 
obdarzania kogoś zaufaniem wywołuje reakcję wzajemności, czyli 
skutkuje zwróceniem powierzonego obiektu lub rewanżem w postaci 
odwzajemnionego zaufania. W wymianie o charakterze pośrednim, 
zaufanie jest istniejącą w umyśle postawą wobec tych, których działania 
są dla nas ważne. W tego typu wymianie osoby czy instytucje nie są 
świadome zaufania, jakim są obdarzane, po prostu działają rutynowo 
w sposób zgodny z oczekiwaniami, potrzebami czy celami.

Relacja interpersonalna opisywana jest często jako model „Góry 
Lodowej”32. W modelu tym wyodrębnia się płaszczyznę rzeczową 
(w analogi do przykładu, chodzi o część nad powierzchnią wody) oraz 
płaszczyznę wzajemnych relacji (obszar pod powierzchnią wody). Ko-
munikowanie na płaszczyźnie rzeczowej ma wpływ na płaszczyznę 
wzajemnych relacji i działań. Komunikowanie na płaszczyźnie rze-
czowej zachodzi poprzez: komunikację językową (mówienie, pisanie) 
i komunikację niejęzykową33. Komunikacja niejęzykowa realizowana 
jest za pomocą subkodów: parajęzykowych (akcent, intonacja, rytm, ton 
głosu, brzmienie głosu, tempo mówienia) i pozajęzykowych (mimika, 
gest, zapach, dotyk, wzrok, aparycja, proksemika). 

29 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1985, t. 3, s. 971. 
30 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 69–70. 
31 Zob. P. Sztompka, Zaufanie…, dz. cyt., s. 138. 
32 Zob. W. Frindte, Einfuhrung in die Kommunikationspsychologie, Weinheim 2001, s. 72. 
33 Zob. B. Kaczmarek, Rodzaje kodów komunikacyjnych, Lublin 2003, s. 12. 
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Termin kryzys w znaczeniu potocznym oznacza niebezpiecznie 
rozwijającą się sytuację. W medycynie uważany jest za jeden z najstar-
szych terminów stosowanych w lecznictwie. W medycynie Hipokratesa 
kryzys był punktem kulminacyjnym choroby, kiedy jej objawy nara-
stały i osiągały szczytowy punkt pogorszenia, po czym dochodziło 
do przesilenia choroby w kierunku pogorszenia, czyli śmierci, albo 
w kierunku wyzdrowienia34. Kryzys bywa zamiennie używany z ta-
kimi określeniami jak: konflikt, trudna sytuacja, nienormalna reakcja 
na utratę kogoś bliskiego albo ogólnie, sytuacja która wymaga natych-
miastowej pomocy otoczenia. 

Kryzys może być rozumiany jako stan psychologiczny, który da 
się wyróżnić spośród innych zachowań, ma on swój początek, zakoń-
czenie i przebieg35. W kryzysie można wyróżnić fazowość przebiegu 
i dynamikę. Kryzys może mieć przebieg chroniczny lub posiadać tylko 
fazę ostrą, trwającą do 6 tygodni36. 

Kryzys zaufania do drugiego człowieka zaliczany jest do jednego 
z dziesięciu egzystencjalnych kryzysów człowieka37. Człowiek jako 
istota społeczna38 potrzebuje kontaktu z drugą osobą i szuka przyna-
leżności do jakiejś wspólnoty. W każdej grupie (rodzina, szkoła, praca), 
w której życiu uczestniczy, tworzy się osobowość człowieka. Ważna jest 
również interakcja, ponieważ każda osoba z tych grup może podlegać 
odziaływaniu tego człowieka, który przekazuje członkom społeczności 
ślad dobra czy zranienia. Jest to relacja obustronnej wymiany. W re-
lacji tej, która winna być oparta na dialogu i zakładać, że każdy z jej 
uczestników będzie umiał poszanować wartość i godność innych osób 
objętych tą relacją. W kontaktach międzyludzkich spotyka się różne 
układy: młodsi–starsi, kobiety–mężczyźni, zdrowi–chorzy, ludzie 
lubiani i nie lubiani itp., ale niezależnie od tego, kto staje naprzeciw 
drugiego człowieka, oczekuje się od ludzi postawy dialogu, czyli 
ludzkiej równorzędności39.

34 Zob. W. Orłowski, Nauka o chorobach wewnętrznych, Warszawa 1988, t. 1., s. 345. 
35 Zob. Z. Płużek, Psychologia pastoralna, Kraków 1994, s. 87.
36 Zob. A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007, s. 182. 
37 Zob. Z. Płużek, A. Jacyniak, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 2007, s. 71.
38 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995, s. 26. 
39 Zob. Z. Płużek, Refleksje nad godnością człowieka, Tyniec 1989. 
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Poczucie własnej wartości i godności rodzi się już w okresie wczes-
nego dzieciństwa (około drugiego roku życia)40 i w znacznym stopniu 
uzależnione jest od sądów i opinii, jakie o nas wydają inni (rodzice, 
wychowawcy, rówieśnicy), czyli tak zwane zwierciadło społeczne. 
Poczucie własnej wartości człowieka składa się z dwóch elementów:41 
subiektywnego poczucia, że jako osoba posiada się wartość i zasługuje 
na szacunek oraz subiektywnego poczucia, że inne osoby z otoczenia 
traktują nas jako kogoś wartościowego i zasługującego na tenże szacunek. 

Brak poczucia własnej wartości może być źródłem kryzysu zaufania 
(do siebie i innych). Drugim źródłem kryzysu zaufania do innych ludzi 
może być nieprzebaczona krzywda, uraza. Niechęć choćby do jednego 
człowieka rzutuje na stosunek do innych ludzi oraz obniża poczucie 
własnej wartości i godności42. 

Metoda badań
Przedmiotem badań jest relacja osoba chora–personel medyczny.
Cel przeprowadzonych badań był podwójny:
1. Poznawczy, czyli ocena relacji osoba chora–personel medyczny 

w aspekcie wzajemnego zaufania.
2. Praktyczny, czyli zwrócenie uwagi na przebieg relacji osoba 

chora–personel medyczny i wskazanie rozwiązań mających na celu 
zwiększenie efektywności tej relacji.

Problem badawczy główny jest następujący:
PG: Jak przebiega relacja osoba chora–personel medyczny?
W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie, sformułowane 

zostały następujące pytania szczegółowe:
P1: Jaki stan procesów poznawczych u badanych osób?
P2: Jaki jest stan emocjonalny badanych osób?
P3: Jaki jest stan w zakresie samoobsługi i aktywności badanych?
P4: Jak personel buduje relację – na płaszczyźnie rzeczowej – z oso-

bami badanymi?
P5: Jak osoby badane odbierają komunikaty z płaszczyzny rzeczowej 

i czy wpływa to na płaszczyznę działań?

40 Zob. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk 2005, s. 95. 
41 Zob. Z. Płużek, A. Jacyniak, Świat…, dz. cyt., s. 91. 
42 Zob. Z. Płużek, Psychologia pastoralna, dz. cyt., s. 94. 
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W badaniach zastosowano metodę eksperymentu klinicznego z wy-
korzystaniem technik: badanie podmiotowe, obserwacja uczestnicząca, 
analiza dokumentacji medycznej i rozmowa kierowana. Badanie pod-
miotowe badanych osób przeprowadzone zostało z wykorzystaniem 
narzędzi badawczych: Test MMSE, skala HADS i skala Bartel.

Test Mini-Mental State Examination (MMSE) jest narzędziem po-
mocniczym w badaniu klinicznym, służącym wstępnej ocenie stanu 
jednostki w zakresie funkcji poznawczych43. Test ma charakter ilościowy. 
Może być stosowany w diagnozie upośledzeń poznawczych, ocenie 
ich głębokości w dowolnym momencie i śledzeniu przebiegu zmian 
zachodzących w funkcjonowaniu poznawczym chorego na przestrzeni 
czasu. Test MMSE składa się z serii pytań i zadań ujętych w 11 kategorii: 
Orientacja w czasie, Orientacja w miejscu, Zapamiętywanie, Uwaga 
i liczenie, Przypominanie, Nazywanie, Powtarzanie, Rozumienie, Czy-
tanie, Pisanie i Rysowanie. Wynik maksymalny wynosi 30 punktów 
i może go osiągnąć ktoś, kto wykonał prawidłowo wszystkie zadania 
(funkcjonowanie poznawcze jest w normie). Osoba, która uzyskała 
wynik w przedziale 21–24 punkty wykazuje niewielkie upośledzenie 
funkcji poznawczych (otępienie lekkiego stopnia). Wartości poniżej 
podanego przedziału wykazują osoby ze stopniem w stopniu średnim 
i głębokim. Test MMSE zaliczany jest do narzędzi o dużej trafności 
diagnostycznej.

Skala do Oceny Depresji i Lęku (HADS-M) skonstruowana przez 
Zigmond i Snaith jest najczęściej stosowanym narzędziem do oceny 
depresji i lęku. Skala składa się z siedmiu pozycji badających lęk i sied-
miu pozycji odnoszących się do stanów depresyjnych. Jest to skala 
podająca wyniki w formie liczbowej (ocena ilościowa). Lęk i depresja 
są traktowane jako oddzielne kategorie. Wartości liczbowe uzyskane 
przez osobę badaną mieszczą się w trzech przedziałach: brak zaburzeń, 
stany graniczne i obecność zaburzeń44.

Skala Bartel to skala powszechnie stosowana przy ocenie sprawności 
chorego, a co za tym idzie jego zapotrzebowania na opiekę. Składa się 

43 Zob. M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh, Mini-Mental State: A Practical 
Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician, „Journal of Psychiatric 
Research” 12 (1975) nr 3, s. 192. 

44 Zob. K. de Valden-Gałuszko, Zarys psychopatologii ogólnej i psychiatrii, Gdańsk 
1999, s. 84. 
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na nią dziesięć czynności dnia codziennego, takich jak: spożywanie 
posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, ko-
rzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Stosując 
tę skalę, chodzi o zdiagnozowanie, jakie czynności i jakim stopniu 
osoba chora może wykonać samodzielnie, czy może wykonywać je 
z czyjąś pomocą, czy też w ogóle nie jest zdolna do działania. W skali 
Bartel można uzyskać 100 punktów. Istnieją trzy przedziały oceny: 
uzyskanie od 0 do 20 punktów oznacza całkowitą niesamodzielność 
osoby (stan osoby chorej jest ciężki), od 20 do 80 punktów oznacza, że 
w jakimś stopniu pacjent potrzebuje pomocy innych osób (stan chorego 
jest średnio ciężki), a ocena w granicy 80 do 100 punktów wskazuje, 
że przy niewielkiej pomocy chory może funkcjonować samodzielnie 
(stan osoby chorej jest lekki)45. Uzyskanie 40 punktów w skali Bartel 
lub mniejszej liczby powoduje zakwalifikowanie chorego do opieki 
długoterminowej – oznacza to bowiem, że wymaga on stałej opieki. 

Badania przeprowadzone zostały w miesiącu marcu w 2012 roku 
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Lublinie. To placówka dla 
osób wymagających całodobowej, długoterminowej opieki w zakresie 
usług medyczno-pielęgnacyjnych, pielęgnacyjnych i socjalno-bytowych.

Badaniem objęto trzy osoby, a konkretnie kobiety w przedziale 
wieku od 69 do 73 lat. 

Analiza wyników badań
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań są następujące. 
W tabeli 1 umieszczono dane uzyskane w wyniku analizy dokumen-

tacji medycznej badanych kobiet. Osoby badane zostały skierowane do 
zakładu przez lekarza pierwszego kontaktu i rodzinę. Badane kobiety 
są chore przewlekle na schorzenia typowe dla okresu późnej dorosłości. 
Postępujący proces chorobowy spowodował znaczne ograniczenie 
w zakresie samodzielnego funkcjonowania badanych. Ocena stopnia 
sprawności – skala Bartel – osób badanych, kwalifikuje je do pacjentów 
średnio ciężkich wymagających stałej opieki medyczno-pielęgnacyjnej.
Tabela 1. Dane uzyskane z dokumentacji medycznej 

45 A. Sędziak, Czym jest skala Barthel?, www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/172076#.
Uq95RyeyqSU (5.11.2013).
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Osoba 
badana Wiek Płeć Rozpoznanie kliniczne Kierujący Skala 

Bartela

Osoba 1 69 Kobieta
Stan po TIA;
Reumatoidalne zapalenie 
stawów

Lekarz rodzinny 
i mąż chorej 40

Osoba 2 71 Kobieta Cukrzyca;
Niewydolność krążenia

Lekarz rodzinny 
i córka chorej 40

Osoba 3 73 Kobieta Niewydolność krążenia;
Astma oskrzelowa

Miejski Ośrodek 
Opieki Społecznej 40

Źródło: opracowanie własne

Stan procesów poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie, mowa, 
spostrzeganie) oceny został na pomocą Testu MMSE. Dane z badania 

– Testem MMSE – (tabela 2) wskazują, że nie występują zaburzenia 
w zakresie funkcji poznawczych u osób badanych. Wszystkie osoby 
badane uzyskały po 30 punktów, czyli wynik jest prawidłowy – brak 
zaburzeń o typie demencji.

Tabela 2. Wyniki badania procesów poznawczych 

Osoba badana Wynik Testu MMSE

Osoba 1 30

Osoba 2 30

Osoba 3 30

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Po dokonaniu oceny procesów poznawczych, pacjentki zostały 
zbadane testem HADS-M. Uzyskane wynik ilościowe wskazują, że 
u badanych kobiet nie występują zaburzenia lękowe jak również 
depresyjne (tabela 3). Stan emocjonalny badanych jest adekwatny do 
wieku, sytuacji i dolegliwości somatycznych.

Tabela 3. Wyniki badania skalą HADS-M

Osoba badana Ocena lęku i depresji

Osoba 1 Bez zaburzeń lękowych i depresji
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Osoba 2 Bez zaburzeń lękowych i depresji

Osoba 3 Bez zaburzeń lękowych i depresji

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Badane osoby postrzegane były przez personel medyczny (pielęg-
niarki, salowe) jako pacjentki problemowe, nie współpracujące. Brak 
współpracy chorego podczas czynności pielęgnacyjnych odbierano 
jako opór (pacjent trudny) bądź złośliwość (objaw otępienia) chorego. 
Obserwacja uczestnicząca – przeprowadzona przez cztery tygodnie 
przez autorkę artykułu – pozwoliła zarejestrować dwa typy sytuacji 
w relacji osoba chora–personel medyczny (tabela 4). W sytuacji A, per-
sonel wydaje krótkie polecenia typu „mycie”, „toaleta” i oczekuje od 
osoby współpracy oraz wykonywania czynności. W sytuacji B, personel 
zwraca się do badanych – przy tych samych czynnościach jak w sytu-
acji A – w formie np. „Pani Mario, będziemy się myć”. Sytuacja typu 
B występowała jedynie w 30 proc. całości zdarzeń i realizowana były 
przez te same osoby personelu medycznego. Przewaga sytuacji typu 
A skutkowała tym, że chory nie podejmował współpracy z personelem 
i tym samym był negatywnie postrzegany przez pracowników zakładu.

Tabela 4. Dane uzyskane z obserwacji uczestniczącej podczas wykonywania 
czynności pielęgnacyjnych u osób badanych 

Opis sytuacji  Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3

Sytuacja A: Personel me-
dyczny (2 pielęgniarki i 2 
salowe) podchodzi do osoby 
chorej i mówi: „mycie”, „pie-
lęgnacja”, „toaleta”

Osoba nie poma-
ga w wykony-
waniu czynności 
pielęgnacyjnych.

Osoba nie poma-
ga w wykony-
waniu czynności 
pielęgnacyjnych 

Osoba nie poma-
ga w wykony-
waniu czynności 
pielęgnacyjnych

Sytuacja B: Personel me-
dyczny (2 pielęgniarki i 2 
salowe) podchodzi do chorej 
i mówi: np. „Panie Mario, 
będziemy się myć”

Chora pomaga 
w wykonywaniu 
czynności pie-
lęgnacyjnych

Chora pomaga 
w wykonywaniu 
czynności pie-
lęgnacyjnych

Chora pomaga 
w wykonywaniu 
czynności pie-
lęgnacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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Podsumowanie 
Przeprowadzona analiza wyników badań daje podstawy do wy-

sunięcia następujących wniosków:
Umieszczenie w zakładzie, osoby badane postrzegają, jako „oddanie” 

przez rodzinę, co może wskazywać na pogłębienie kryzysu zaufania, 
który pojawił się w wyniku choroby (zmiana obrazu własnej osoby 
i skazanie na pomoc innych osób w realizacji czynności życiowych). 

Opisana relacja osoba chora – personel medyczny odbywa się 
w oparciu o zaufanie pośrednie, czyli każda ze stron relacji ma w umyśle 
określone oczekiwania wobec partnera relacji Osoba chora oczekuje 
opieki, personel współpracy chorego podczas wykonywania zadań 
zawodowych. 

Komunikacja na płaszczyźnie rzeczowej zachodząca poprzez 
komunikację niejęzykową (ubiór – biały fartuch) i komunikację języ-
kową w formie komunikatów: „mycie”, „pielęgnacja” czy „toaleta” jest 
wystarczająca w ocenie personelu medycznego;

Osoby chore oczekują innej formy komunikacji językowej. Komu-
nikacja w formie krótkich, bezosobowych komunikatów jest odbierane 
jako przedmiotowe traktowanie co wpływa na poczucie wartości 
i godności badanych osób;

Opisana relacja osoba chora – personel medyczny wskazuje, jak 
ważna jest komunikacja językowa w budowaniu relacji opartej na 
zaufaniu. 

Reasumując, zasadnym jest zwrócenie uwagi na formę komunikacji 
językowej (płaszczyzna rzeczowa) z pacjentem. Dotyczy to całego per-
sonelu zakładów opieki zdrowotnej. Pozwoli to na budowanie relacji 
wymiany opartej na zaufaniu. 
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Marek Olejniczak

Zaufanie do lekarza – jego źródła 
i praktyczny wymiar

Fenomen zaufania
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że bez pewnego elementarne-

go poziomu zaufania, człowiek nie mógłby normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie i układać sobie normalnych relacji z innymi ludźmi. 
Nie mógłby nie tylko kochać ani przyjaźnić się z nikim, ale wręcz nie 
mógłby wyjść spokojnie na ulicę w obawie, że zostanie przez kogoś 
napadnięty, okradziony albo w taki czy inny sposób oszukany. Zaufanie 
jest więc z pewnością warunkiem koniecznym normalnego funkcjo-
nowania w świecie. Czym jednak jest zaufanie? Ponieważ może się 
przejawiać na wiele różnych sposobów i w różnych kontekstach, nie 
jest łatwo je jednoznacznie wyjaśnić. Aby jednak można było uchwy-
cić istotę zaufania i ukazać je zwłaszcza w kontekście tej szczególnej 
relacji międzyosobowej, jaką jest relacja lekarz–pacjent, warto opisać 
kilka rysów istotowych tego fenomenu. Wstępna intuicja podpowiada 
nam, że zaufanie jest pewnego rodzaju poczuciem pewności, że drugi 
człowiek jest nam życzliwy i nie uczyni nam krzywdy. Ta „pewność” 
to nic innego jak silniejsze lub słabsze przekonanie czy może lepiej 
wiara w dobre intencje drugiej osoby, nawet jeżeli nie mamy jakichś 
konkretnych racjonalnych przesłanek, które mogłyby tę wiarę uspra-
wiedliwiać, czyli ufamy komuś z góry, obdarzając go swego rodzaju 
„kredytem zaufania”. Dzięki temu „kredytowi zaufania” udzielanemu 
obcym ludziom, możemy na co dzień normalnie żyć.
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Najbardziej chyba wyrazistym przejawem zaufania jest postawa 
małego dziecka wobec rodziców. Dopóki nie nastąpią jakieś wydarze-
nia, które mogłyby radykalnie podważyć zaufanie dziecka, ma ono 
pewność, że matka czy ojciec otaczają je opieką, dzięki czemu czuje się 
bezpieczne. Dziecko nie odczuwa lęku, kiedy jest na rękach rodziców, 
bo wie, że nie upadnie na ziemię i nic mu się złego nie stanie. Postawa 
zaufania pozwala mu wówczas normalnie funkcjonować, bez skrę-
powania poddaje się wszystkim zabiegom pielęgnacyjnym, a starsze 
dziecko, ufając rodzicom, może z nimi swobodnie rozmawiać nawet 
na trudne i kłopotliwe tematy, wiedząc, że rodzice są mu życzliwi. 
Owszem, mogą się zdarzyć takie sytuacje, które zerwą to naturalne 
nastawienie dziecka i zacznie się ono bać, stanie się właśnie nieufne, 
wycofane, a co za tym idzie, mogą pojawić się różne zaburzenia w jego 
rozwoju psychicznym i trudności wychowawcze, a w konsekwencji też 
nerwice. O ile jednak takie wydarzenia nie będą miały miejsca, a ro-
dzice otaczać je będą macierzyńską i ojcowską miłością1 to naturalną 
i spontaniczną postawą dziecka będzie właśnie ta bezgraniczna ufność.

Z drugiej strony rodzice również ufają dziecku, choć ich postawa 
może być naznaczona pewną dozą niepewności ze względu na to, że 
jest ono jeszcze niedojrzałe i uczy się dopiero życia. Nie można więc 
zezwolić małemu dziecku na zabawę zapałkami, bo obdarzenie go 
zaufaniem w tym wypadku może sprawić, że wybuchnie pożar. I wcale 
nie będzie to wynikało ze złej woli dziecka, tylko właśnie z faktu jego 
niedojrzałości i braku doświadczenia. Zaufanie więc wymaga przeko-
nania o kompetencji w danej kwestii osoby, której ufamy. Ważne jest 
zarówno ukazane wyżej przekonanie o dobrych intencjach osoby, jak 
i o jej kompetencji w danej dziedzinie, aby można jej było ufać. Bez 
tego trudno jest wierzyć, że druga osoba nie stanowi dla nas jakiegoś 
zagrożenia. Zaufanie zatem, pomijając tę wyjątkową postawę małego 
dziecka wobec rodziców, kiedy to dziecko nie wie jeszcze nic i uczy się 
świata od samego początku, musi być zawsze w jakiejś mierze ogra-
niczone naszym wyobrażeniem o intencjach i kompetencjach drugiej 
osoby; jest ono de facto wypadkową tych dwóch wyobrażeń.

Tak właśnie może wyglądać sprawa w przypadku zatrudniania 
nowego pracownika przez pracodawcę lub w przypadku głosowania 
w trakcie wyborów parlamentarnych. W tym pierwszym przypad-

1 Zob. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A Bogdański, Warszawa 1997, s. 52n.
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ku pracodawca sprawdza kompetencje potencjalnego pracownika 
i ewentualnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej weryfikuje je i ocenia 
wiarygodność tej osoby. Jeżeli ma wątpliwości i nie jest w stanie z ja-
kichś powodów jej zaufać, zapewne nie zatrudni jej. Jeśli zaś spośród 
kandydatów dana osoba ma najlepsze kwalifikacje i nie zachodzą 
żadne szczególne okoliczności, które mogłyby podważyć zaufanie pra-
codawcy do niej, może zostać obdarzona zaufaniem i zatrudniona (np. 
na czas próby, jeśli zaufanie jest ograniczone). W przypadku natomiast 
wyborów o charakterze politycznym sprawa weryfikacji intencji osoby 
i jej kompetencji jest już dużo trudniejsza, a często w ogóle niemożli-
wa. Niemniej i tu obowiązuje podobna zasada jak przy zatrudnianiu 
pracownika – zagłosujemy na kogoś, komu zaufamy, czyli będziemy 
przekonani o jego dobrych intencjach, kompetencji i w związku z tym, 
będziemy też przekonani, że osoba ta nie będzie stanowiła dla nas 
zagrożenia, lecz przeciwnie, będzie się uczciwie troszczyła o dobro 
wspólne. Notabene to nasze przekonanie o dobrych intencjach i kom-
petencji kandydatów jest właściwym polem działania specjalistów od 
wpływania na opinię publiczną, czy raczej manipulowania nią. Jak 
zatem widać, zaufaniem można też czasem manipulować (lub mówiąc 
w fachowym języku owych specjalistów: zaufaniem można „zarządzać”), 
co również uznaje się za jego rys istotowy.

Wydaje się, że tak rozumiane zaufanie, jako przekonanie o dobrych 
intencjach drugiej osoby względem nas oraz o jej kompetencjach, 
można odnieść do jeszcze innej relacji międzyosobowej, naznaczonej 
swoją własną specyfiką – relacji lekarz-pacjent. Aby leczenie mogło 
być skuteczne, musi mieć miejsce pewien elementarny poziom zaufa-
nia pacjenta do lekarza. Gdyby pacjent nie wierzył w dobre intencje 
lekarza albo miał wątpliwości co do jego kompetencji, nie oddałby 
przecież swojego losu w jego ręce i nie poddałby się leczeniu. Jak zaś 
pokazują badania, poziom zaufania do lekarza (jako zawodu, a nie 
koniecznie nawet konkretnej osoby) przekłada się na poziom zaan-
gażowania pacjenta w proces terapeutyczny, a w konsekwencji na 
skuteczność leczenia2. Jakie więc będą źródła zaufania do lekarza i co 

2 Zob. F. Trachtenberg, E. Dugan, M. A. Hall, How patients’ trust relates to their involve-
ment in medical care, „The Journal of Family Practice” 54 (2005) nr 4, s. 344–352; M. A. 
Hall, F. Camacho, E. Dugan, R. Balkrishnan, Trust in the Medical Profession: Conceptual 
and Measurement Issues, „Health Services Research” 37 (2002) nr 5, s. 1419–1439.
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może je podważać? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw 
przyjrzeć się samemu zawodowi lekarza, a właściwie – trafniej rzecz 
ujmując – profesji lekarskiej.

Zawód lekarza jako profesja
Zawód lekarza od dawien dawna wiązał się z wysokim prestiżem, 

mądrością i właśnie zaufaniem. Już od czasów ojca współczesnej 
medycyny Hipokratesa oraz przypisywanej mu przysięgi lekarskiej 
obdarzano lekarza zaufaniem jako osobę kompetentną, szanującą dru-
giego człowieka i troszczącą się o jego dobro. „Salus aegroti suprema 
lex esto” – już ta starożytna maksyma, ukazująca dobro pacjenta jako 
najwyższe obowiązujące lekarza prawo, przedstawia go jako osobę 
godną zaufania właśnie dlatego, że jego najważniejszym zadaniem 
jest troska o dobro drugiej osoby. Innymi słowy zasada ta oznacza, że 
lekarz jest pacjentowi życzliwy3.

Ponadto fakt istnienia jakiegoś oficjalnie i publicznie składanego 
przyrzeczenia oraz zbioru norm etycznych, obowiązujących osoby 
składające takie przyrzeczenie, stawia zawód lekarza w zupełnie innym 
porządku moralnym niż większość innych zawodów. Fakt złożenia 
przyrzeczenia jest swego rodzaju wyznaniem wiary w ideały w nim 
zawarte, jest publicznie złożoną obietnicą – mało tego! – daniem słowa 
honoru, że będzie się wiernie służyło tym konkretnym wartościom 
zawartym w tekście przyrzeczenia4. I również współcześni lekarze 
ze względu na to „wyznanie wiary” i „słowo honoru” dane całemu 
społeczeństwu stają się „profesjonalistami”5, budując w ten sposób 
niezbędne zaufanie społeczne do siebie samych. Inna sprawa, że sami 
lekarze nie zawsze pamiętają nawet o składanym przez siebie przy-
rzeczeniu, nie mówiąc już o świadomości konkretnych treści w nim 
zawartych6. Niemniej złożenie przyrzeczenia (przysięgi) lekarskiego 

3 Zob. A. Nawrocka, Etos w zawodach medycznych, Kraków 2008, s. 73.
4 Zob. M. Olejniczak, Znaczenie etyki cnót we współczesnej etyce medycznej, [w:] Etyka 

w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. Basińska, J. Halasz, Kraków 
2013, s. 163.

5 E. D. Pellegrino, Professionalism, profession and the virtues of the good physician, „The 
Mount Sinai Journal of Medicine” 69 (2002) nr 6, s. 380.

6 Zob. A. Muszala, Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 4: Przyrzeczenie lekarskie, „Medy-
cyna Praktyczna” (2013) nr 4, s. 130–133.
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oznacza zawsze wstąpienie do swego rodzaju wspólnoty moralnej 
ufundowanej wokół kluczowej tu międzyosobowej relacji leczenia7. 
To z niej wynikają wymagania moralne stawiane lekarzowi. Złożenie 
przyrzeczenia jest też silnym bodźcem, mającym budować zaufanie 
społeczne do autorytetu moralnego lekarza, podobnie zresztą jak 
zaufanie ma utwierdzać przysięga składana przez żołnierzy, posłów, 
ministrów czy prezydenta, a nawet przysięga małżeńska.

Słowo „profesjonalizm” pochodzi od łacińskiego słówka professio, 
które znaczy „publicznie ogłaszać”, „zawiadamiać”, „deklarować”, „ze-
znawać”. Dlatego zawód od profesji będzie się różnił między innymi8 
faktem publicznego złożenia przyrzeczenia, że będzie się wiernym 
określonym wartościom i zasadom etycznym. Zarówno zawód lekarza, 
jak i pielęgniarki i położnej wiążą się obecnie ze złożeniem takiego 
właśnie przyrzeczenia. Ponadto cechą istotną tych zawodów jest to, że 
mają one jasno określone i publicznie znane zasady etyki zawodowej 
w postaci Kodeksu Etyki Lekarskiej9 oraz Kodeksu Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej RP10.Warto rówież zauważyć, że istnieje zorga-
nizowany system kształcenia – także etycznego – zapewniający wysoki 
standard świadczonych usług przez przedstawicieli tych zawodów. 
Z tego właśnie powodu do istoty profesji lekarskiej, pielęgniarskiej lub 
położniczej będzie należało zarówno publiczne złożenie przyrzeczenia, 
jak i wysoki standard nauczania. Ponadto zasady etyki zawodowej zo-
bowiązują medyków do dbałości o godność swojego zawodu i stałego 
podnoszenia własnych kwalifikacji. Wszystko to służy ostatecznie 
nie tylko temu, aby przedstawiciele zawodów medycznych byli jak 
najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale właśnie przez fakt 
publicznego przyznania się do określonych wartości, buduje się również 
to o czym była mowa na wstępie – zaufanie. Społeczeństwo powinno 
być przekonane, że lekarzom, pielęgniarkom i położnym można ufać, 
ponieważ świadomie i dobrowolnie zobowiązują się do przestrzega-

7 Zob. E. D. Pellegrino, D. C. Thomasma, The virtues in medical practice, New York–
Oxford 1993, s. 44.

8 Zob. tenże, Professionalism…, dz. cyt., s. 378.
9 Kodeks Etyki Lekarskiej, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-

-Etyki-Lekarskiej.pdf (22.02.2014).
10 Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, www.nipip.

pl/index.php/samorzad/informacje-o-samorzadzie/2135-kodeks-etyki-zawodowej-
-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej (22.02.2014).
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nia najwyższych standardów moralnych oraz są kompetentni, czyli 
– mówiąc najkrócej – są właśnie profesjonalistami.

I tu leży pierwszy filar zaufania pacjenta do lekarza (lub pielęg-
niarki i położnej) – zorganizowany system kształcenia, kształcenie 
etyczne, obowiązujący kodeks etyki zawodowej oraz przyrzeczenie. 
Jest to potrzebne po to, aby cierpiący człowiek, będąc często w trudnym 
położeniu, bojąc się o swoje zdrowie lub życie, mógł zaufać obcym mu 
przecież ludziom i powierzyć im swój los – swoje życie i zdrowie; aby 
wierzył, że trafia w dobre i życzliwe mu ręce. Wzbudzanie przekonania 
społecznego, że medykom można ufać, skoro obowiązują ich kodeksy 
etyczne i publicznie dali słowo honoru, że będą ich przestrzegać, jest 
jednak również, jakby nie patrzeć, formą wspomnianego „zarządzania” 
zaufaniem. Dobrze by więc było, aby to zaufanie do lekarzy korespon-
dowało ze stanem faktycznym.

Źródła autorytetu lekarza
Innym źródłem zaufania do lekarza jest jego osobisty autorytet. 

Wynika ono bowiem nie tylko z wykonywanej przez lekarza profesji, 
ale również z jego postępowania jako człowieka. Można wskazać 
przynajmniej trzy różne źródła autorytetu lekarza: mądrość, postawa 
moralna oraz charyzma11.

Autorytet mądrości bazuje na przekonaniu, że medycyna to nauka, 
a nie tylko „sztuka” leczenia. Wykształcony lekarz musi zdobyć duży 
zasób wiedzy z zakresu nauk medycznych, aby uzyskać dyplom. 
W przeciwnym razie nie byłby w stanie podejmować decyzji racjonal-
nych i opartych na wiedzy medycznej. Autorytet mądrości bazuje na 
postrzeganej przez pacjenta kompetencji lekarza, a to – jak już wiemy 
– stanowi warunek konieczny zaufania mu. Jeśli dany lekarz dyspo-
nuje autorytetem mądrości, pacjenci będą przychodzić do niego, mając 
nadzieję na wyleczenie.

Sam jednak autorytet mądrości nie wystarczy, o ile lekarz nie będzie 
dysponował również autorytetem moralnym. Wynika on – jak pisze 
Jan Tatoń w swojej Filozofii w medycynie – „z troski o dobro poszcze-
gólnych pacjentów. Od lekarza oczekuje się, że jego dążeniem będzie 
podnoszenie wartości życia chorych w sposób właściwy ze społecznego 

11 Zob. J. Tatoń, Filozofia w medycynie, Warszawa 2003, s. 165.
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punktu widzenia, nieprowadzący do niesprawiedliwości i korzystny dla 
jednostki”12. Ten rodzaj autorytetu związany jest ogólnie z moralnym 
charakterem profesji lekarskiej, niemniej istotna jest tu również osobista 
postawa moralna konkretnego lekarza. Dlatego można powiedzieć, że 
dobry i godny zaufania lekarz to ten, który nabył szereg elementarnych, 
lecz kluczowych cnót moralnych, takich jak: życzliwość, uczciwość 
intelektualna, odwaga, dyskrecja, współczucie czy szczerość13.

Trzecim wreszcie źródłem autorytetu lekarza jest jego charyzma. 
Chodzi tu o tę szczególną cechę osobowości lekarza, dzięki której potrafi 
on przekonać pacjenta o swojej kompetencji i dobrych intencjach, a tym 
samym nakłoni go do podążania za swoimi wskazówkami. Podstawą 
charyzmy jest empatia stwarzająca więź emocjonalną między pacjen-
tem a lekarzem. Aby zaś ta emocjonalna więź mogła zaistnieć, lekarz 

„musi traktować każdego z pacjentów jak przyjaciela”14. Warto jednak 
zauważyć, że siła osobowości lekarza może nie być adekwatna do jego 
rzeczywistych kompetencji – możliwe jest tu bowiem nadużycie za-
ufania pacjenta, o ile autorytet moralny lekarza okazałby się wątpliwy. 
Zaufanie opiera się przecież na subiektywnym przekonaniu o czyjejś 
kompetencji i dobrych intencjach, dlatego wartość ta podatna jest na 
manipulacje. Człowiek chory, który ma nadzieję na uzyskanie pomocy, 
może tym bardziej stać się ofiarą tych manipulacji..

Proces dehumanizacji medycyny – problem 

ograniczonego zaufania
Zaufanie, jakim tradycyjnie obdarzało się lekarza, nie jest bezgranicz-

ne. Zawody medyczne należą do profesji o wybitnie humanistycznym 
charakterze, ponieważ służy się w nich człowiekowi i jego dobru – to 
jest ich podstawowy cel. Troska o dobro drugiego człowieka stanowi 
podstawę zaufania również dla lekarza. We współczesnej medycynie 
można jednak zaobserwować proces jej postępującej dehumanizacji15, a co 

12 Tamże, s. 166.
13 Zob. E. D. Pellegrino, Professionalism…, dz. cyt., s. 381.
14 J. Tatoń, Filozofia…, dz. cyt., s. 167.
15 Zob. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Współczesna medycyna wobec zagrożeń w utrzy-

maniu jej humanistycznej natury, [w:] Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty 
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za tym idzie – spadek zaufania do lekarzy. Chodzi tu między innymi 
o daleko idącą technicyzację medycyny, postęp w badaniach biomedycz-
nych stanowiący czasem realne zagrożenie nawet dla natury ludzkiej, 
daleko idącą specjalizację medycyny „gubiącą” z oczu pacjenta jako osobę, 
komercjalizację usług medycznych, dewaluację etosu lekarskiego itd.

Ale nie tylko obiektywne procesy zachodzące w medycynie mają 
tu znaczenie, bo i sami lekarze aktywnie wzbudzają tę nieufność, pod-
ważając zaufanie społeczne do swoich kolegów po fachu. A czyniąc 
tak, postępują mimo wszystko – chcąc nie chcąc – wbrew zasadom 
deontologii zawodowej, a konkretnie wbrew art. 1. Kodeksu Etyki Le-
karskiej, który mówi, że lekarz ma obowiązek dbać o godność zawodu, 
zaś „naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, 
które podważa zaufanie do zawodu”16.

Weźmy tu przykład transplantologii. Żyjemy w kraju, w którym 
panuje powszechne przekonanie, że przeszczepy są bardzo dobrą, 
nowoczesną metodą terapii u osób, których inną drogą już nie można 
wyleczyć. Społeczeństwo polskie jest w znacznej mierze katolickie, 
a Kościół katolicki akceptuje tę metodę terapii, respektując wyniki 
badań nauk empirycznych17. Ale… Niedawno, bo 4 października 2013 
roku prof. Jan Talar, specjalista zajmujący się wybudzaniem pacjentów 
ze śpiączki, wygłosił na sympozjum anestezjologów w Poznaniu18 tezę, 
że nie istnieje coś takiego jak śmierć mózgowa i że w związku z tym 
jego koledzy transplantolodzy pobierają narządy od dawców jeszcze 
żywych, a nie zmarłych. A pobierając od nich narządy, nieświadomie 
uśmiercają ich w szlachetnym celu ratowania innych ludzi. Kryterium 
śmierci stosowane w transplantologii – śmierć mózgowa, a konkretnie 
orzekana komisyjnie śmierć pnia mózgu – nie jest zgodne z potocz-
nym wyobrażeniem, czym jest śmierć. Mimo to kryterium śmierci 
pnia mózgu jest niemal powszechnie akceptowane w medycynie 
jako precyzyjne kryterium naukowe, dzięki któremu można pobierać 

nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska 
i M. Olejniczak, Kraków 2011, s. 13–30.

16 Kodeks Etyki Lekarskiej, dz. cyt., art. 1, w. 3.
17 Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, 

Radom 2005, s. 377; Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2296.
18 Chodzi o wystąpienia pt. Gdzie się kończy nadzieja w rehabilitacji obrażeń OUN wygło-

szone 4 października 2013 r. w Poznaniu na sympozjum Znieczulenie i Intensywna Terapia 
Chorych z Obrażeniami Mózgowia –najnowszy stan wiedzy (3–5 października 2013, Poznań).
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do przeszczepu żywe jeszcze narządy od dawcy, którego uznano za 
zmarłego, choć jego ciało (w tym wypadku już zwłoki?) można jeszcze 
sztucznie podtrzymywać przy życiu.

Oczywiście wypowiedź prof. Talara wywołała skandal, ale ma on 
przecież swoje mocne argumenty. Podobnie zresztą twierdzi domini-
kanin ojciec Jacek Norkowski, który również jest lekarzem i doktorem 
nauk medycznych. Podważa on stosowane obecnie kryterium śmierci 
mózgowej i twierdzi, że w niektórych przypadkach pobiera się narządy 
od osób jeszcze żywych. Jego wypowiedzi także wzbudzają konsterna-
cję wśród lekarzy. Zarówno prof. Talar, jak i dr Norkowski mają swoje 
naukowe argumenty (chodzi m.in. o zjawisko „uogólnionego półcienia 
niedokrwiennego (global ischaemic penumbra, GIP), który powoduje zanik 
odruchów nerwowych w obrębie głowy bez równoczesnego nieodwra-
calnego uszkodzenia tkanki neuronalnej mózgu”19), niemniej swoimi 
publicznymi wypowiedziami wyraźnie podważają zaufanie społeczne 
do zawodu lekarza, wzbudzając u aktualnych lub potencjalnych pacjen-
tów dodatkowy lęk przed medycyną i nowoczesnymi technologiami20.

Z postępu naukowego i technologicznego w medycynie wynika 
system coraz bardziej rozdrobnionych wąskich specjalizacji. Rzecz jasna, 
ma to swoje poważne plusy, bo dobry specjalista w danej dziedzinie może 
faktycznie wiedzieć o niej wszystko albo prawie wszystko. A to z kolei 
ma wpływ na skuteczność leczenia. Z drugiej jednak strony zatracone 
zostało holistyczne spojrzenie na pacjenta jako osobę. Już nie leczy się 
człowieka, któremu coś dolega, lecz samą chorobę lub chory narząd. 
Pomijając już kwestię relacji lekarz-pacjent, która zatraca tutaj istotnie 
swój osobowy charakter, a pacjent może się czasem czuć traktowany 
przedmiotowo, istniejący system specjalizacji sprawia, że nie bierze się 
np. pod uwagę czynników osobowościowych wpływających na daną 
chorobę. Wyniki badań laboratoryjnych czy obrazowych stają się waż-
niejsze od rozmowy z pacjentem, który trafia z oddziału na oddział, od 
jednego specjalisty do drugiego. Pacjent staje się kolejnym z rzędu przy-
padkiem medycznym, chorym narządem albo układem, bez zwracania 

19 J. M. Norkowski, Medycyna na krawędzi. Ewolucja definicji śmierci człowieka w kon-
tekście transplantacji narządów, Radom 2011, s. 400.

20 Być może ten lęk jest zresztą w tym konkretnym przypadku uzasadniony – tego 
tutaj nie jestem w stanie rozstrzygnąć, bo lekarzem nie jestem. Natomiast jasnym jest 
również, że samo oburzenie polskich lekarzy nie jest jeszcze wystarczającym argumen-
tem przeciwko twierdzeniom prof. Jana Talara oraz dr Jacka Norkowskiego.
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już uwagi na jego osobowość. Kto wie zresztą, czy pacjenci rozumiani 
jako konkretne zintegrowane osoby, będą za jakiś czas w ogóle jeszcze 
medycynie potrzebni, aby ta mogła się dalej rozwijać? Być może wystar-
czy wówczas jedynie zastosować wypracowany już wcześniej algorytm 
postępowania, szczególnie w przypadkach schorzeń potwierdzonych 
przeprowadzonymi badaniami. W taki oto sposób pacjent jako żywa 
osoba w ogóle nie będzie musiał mieć żadnego kontaktu z lekarzem 
(a może nawet lekarz przestanie być potrzebny?…). „Sztukę leczenia” 
zastąpi wówczas technologia, dostępność odpowiedniego sprzętu oraz 
wypracowane standardowe algorytmy postępowania medycznego, co 
ostatecznie zwieńczy proces dehumanizacji medycyny.

„Choroba” współczesnej medycyny – komercjalizacja
Jeszcze innym problemem wpływającym na dehumanizację medycyny 

i znacznie ograniczającym zaufanie do lekarza jest jej komercjalizacja. 
W czasach, w których wszystko przelicza się na pieniądze, zdrowie 
również ma swoją cenę. Nie ma w tym może niczego dziwnego, tyle że 
mamy publiczną służbę zdrowia i każdy ubezpieczony pacjent ma do 
niej – teoretycznie – taki sam dostęp. Komercjalizacja medycyny stawia 
często lekarza wobec trudnego konfliktu wartości – z jednej strony ma 
być wierny zasadzie troski o dobro pacjenta, która czasem wymaga na-
wet osobistego poświęcenia, z drugiej zaś musi przestrzegać procedur 
i zasad kontraktu, które utrudniają mu głębsze osobiste zaangażowanie 
się w opiekę nad pacjentem i nierzadko skutecznie utrudniają wierność 
jego dobru. Nawet jeśli lekarze chcą być wierni swojemu powołaniu do 
niesienia pomocy możliwie jak najskuteczniejszymi metodami, muszą 
niestety liczyć się również z trudnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi 
i twardymi zaleceniami dyrekcji szpitala lub przychodni co do limitów 
finansowych stosowanych wobec pacjentów i poświęcanego im czasu.

Obecnie doszło już do sytuacji – i to jest ta największa „choroba” 
współczesnej medycyny – że jest ona horrendalnie droga, a jej koszty 
utrzymania rosną w postępie geometrycznym. „Lekarze są niespożyci 
w wydawaniu nie swoich pieniędzy – pisze profesor medycyny Andrzej 
Szczeklik. – Tylko politycy mogą się z nimi równać, lecz przegrywają na 
argumenty”21. I nawet bogate kraje mają obecnie problemy ze sfinanso-

21 A. Szczeklik, Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012, s. 97.
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waniem ochrony zdrowia, a Polska do najbogatszych przecież nie należy. 
Dlatego niedofinansowanie ochrony zdrowia jest stanem chronicznym 
i nie dającym nadziei na znaczącą poprawę w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Ostatecznie proces błyskawicznego pochłaniania przez 
medycynę wszelkich dostępnych zasobów finansowych prowadzi 
do tego, że „lekarz w końcu zaczyna słuchać bardziej ekonomisty niż 
własnego sumienia”22, pisze profesor Szczeklik w jednej ze swoich 
filozoficzno-medycznych książek. A negatywne odczucia pacjentów, 
takie jak poczucie krzywdy i niesprawiedliwości wobec świadomości, 
że się na nich oszczędza, nie sprzyjają atmosferze wzajemnego zaufania.

Jeżeli do takiego obrazu powoli zatracającej swój humanistyczny 
charakter medycyny dołączymy jeszcze ciągle żywy problem korupcji 
w ochronie zdrowia, zobaczymy cały dramat niepewności pacjentów 
co do intencji lekarzy. Według badań zjawiska korupcji prowadzonych 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wśród najbardziej 
skorumpowanych dziedzin życia publicznego wymienia się z roku na 
rok niezmiennie na pierwszym miejscu albo politykę, albo służbę zdro-
wia, a w dalszej dopiero kolejności sądy, prokuraturę, urzędy, policję 
itd. W 2013 roku służba zdrowia była akurat na drugim miejscu23. Jakie 
może być społeczne zaufanie do lekarza, skoro panuje przekonanie, 
że służba zdrowia jest w znacznej mierze skorumpowana, a intencje 
lekarzy nie są czyste? A zaufanie do lekarza jest przecież warunkiem 
koniecznym skutecznego leczenia; bez zaufania nie da się leczyć. Cóż 
z tego, że pacjent ma do czynienia z wybitnym specjalistą w swoim fachu, 
skoro nie kieruje się on tą prastarą zasadą, że dobro pacjenta winno 
być najwyższym prawem. Wiedza i doświadczenie, czyli kompetencja, 
nie wystarczy do tego, aby można było ufać lekarzowi – potrzebne jest 
jeszcze przekonanie o jego autorytecie moralnym, życzliwości względem 
pacjenta. Zaufanie jest przecież – jak powiedziano na początku – wy-
padkową wyobrażenia o kompetencjach osoby i jej dobrych intencjach.

22 Tenże, Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków 2007, s. 255.
23 Opinie o korupcji w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2013, www.cbos.

pl/SPISKOM.POL/2013/K_105_13.PDF (22.02.2014).
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Konkluzja
Taki tradycyjny etos lekarza, który uobecnia się ciągle jeszcze 

w tekście przyrzeczenia lekarskiego, może budzić zaufanie i faktycz-
nie zawód ten był zazwyczaj postrzegany jako godny zaufania. Tyle 
że zmiany cywilizacyjne i społeczne powodują, że i sam etos lekarski 
ulega przeobrażeniom i inne wartości w pracy lekarza zaczynają się 
stopniowo wysuwać na pierwszy plan. Czy będzie to jednak znaczyło, 
że przestaniemy w końcu ufać lekarzom?

W żadnym wypadku! Absolutnie nie! Zaufanie do lekarza zbudo-
wane jest nie tylko na wielowiekowej tradycji oraz na postawach mo-
ralnych poszczególnych lekarzy, z których bardzo wielu stanowi wzór 
godny naśladowania. Jest przecież jeszcze jeden „tajemniczy” czynnik, 
który sprawia, że im ufamy. Jest to zwykła ludzka potrzeba pomocy, 
płynąca z naszej psycho-somatycznej słabości. Pacjent – czyli osoba 
zazwyczaj chora, cierpiąca, bojąca się o swoją przyszłość, skuteczność 
leczenia itd. – zdany jest na opiekę personelu medycznego, dlatego 
musi obdarzyć go zaufaniem niezależnie od jakichkolwiek czynników 
podważających to zaufanie. Chcąc uzyskać pomoc pacjent musi wierzyć, 
że trafia w dobre ręce. I nie tylko musi wierzyć, ale i chce w to wierzyć, 
że lekarz, do którego trafił, jest godnym zaufania dobrym specjalistą. 
Podsumowując, należy ostatecznie stwierdzić, że najważniejszym 
źródłem zaufania do lekarza - zawsze i wbrew wszystkiemu - jest kon-
stytutywna słabość natury ludzkiej wraz z nadzieją na uzdrowienie 
lub przynajmniej dłuższe życie.
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Antonina Sebesta

Znaczenie zaufania w relacji lekarz–pacjent

Każdy chory bez względu na zakres interwencji medycznej ocze-
kuje od lekarza szybkiej pomocy na wysokim poziomie. Gwarancją 
w relacjach między nim a lekarzem jest etyka zawodowa. Jej rola jest 
szczególnie ważna po doświadczeniach II wojny światowej i przera-
żających eksperymentach medycznych wykonywanych na więźniach 
obozów koncentracyjnych. Dlatego to etyka lekarska ma akceptować 
prawa człowieka, wynika to z deklaracji przyjętej przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) w 1983 roku w Wenecji1. Istnienie jej sta-
nowi poręczenie rzetelności i sumienności lekarzy, w oparciu o które 
budowane jest zaufanie do tej grupy zawodowej. 

W RP zawód lekarza należy do tzw. zawodów zaufania publicz-
nego. Termin ten występuje w art. 17 konstytucji, interpretowany jest 
jako świadczenie pomocy innym ludziom w sytuacjach zagrożenia 
ich dobra, do których to przede wszystkim zalicza się życie i zdrowie. 

Należy pamiętać, iż w XX i XXI wieku kontakt z wybranym lekarzem 
często ustępuje relacji z zespołem lekarskim (oddział szpitalny, klinika, 
sanatorium, hospicjum, ośrodek pomocy społecznej). Taki stan rzeczy 
wymusza specjalistyczna diagnostyka, operacje i inne skomplikowane 
zabiegi. Pośpiech towarzyszący sytuacji ratowania życia, potrzeba rea-

1 Najważniejsze deklaracje WHO to: 
Zalecenia helsińskie (1964), uściślone w Tokio (1975) dotyczą badań biomedycznych, 

do dzisiejszego dnia pozostają obowiązującymi dyrektywami w materii eksperymen-
tów na człowieku. 

Deklaracja z Tokio (1975) zakazuje lekarzom uczestniczenia w torturach oraz okrut-
nych i poniżających godność człowieka czynnościach.

Deklaracja z Wenecji (1983) traktuje o końcowym (terminalnym) stadium choroby.
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nimacji i nagłej interwencji ograniczają w praktyce nawiązanie wzajem-
nych więzi między konkretnym lekarzem a pacjentem, sprowadzając 
je do minimum, utrudnia to znacznie poznanie pacjenta i tym samym 
nawiązanie z nim stosunku opartego na wzajemnym zaufaniu. Pojawiają 
się nowe profesje mające odciążyć lekarzy w kontaktach z pacjentami 
jak psycholodzy, bioetycy, rzecznicy praw pacjenta. 

Aby wyjątkowa wartość jaką jest zaufanie, mogła być w tych zmie-
niających się warunkach realizowana, mnożą się deklaracje i kodeksy 
oraz powstają izby lekarskie (w Polsce ostatnio Komisja ds. Etyki 
w Ochronie Zdrowia), których zadaniem jest miedzy innymi ciągłe 
doskonalenie moralności zawodowej lekarzy i personelu medycznego. 
Działania te mają przekonać społeczeństwo (pacjentów) o wysokim 
morale lekarzy jako grupy zawodowej i tym samym wzbudzać do nich 
zaufanie. Jednocześnie mają piętnować osoby, które uchybiły etyce 
zawodowej, a w drastycznych przypadkach eliminować z zawodu tych, 
którzy w rażący sposób naruszyli normy prawne.

Zogniskowanie się etyki lekarskiej na zaufaniu jest przedsięwzięciem 
w pełni przemyślanym. Leszek Kołakowski stwierdza: „zaufanie jest 
nieodzownym warunkiem jakiegokolwiek ładu i współżycia ludzi”2. 
Piotr Sztompka monografię dotyczącą zaufania zatytułował znamiennie 
Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wielu badaczy (Francis Fukuyama, 
Adam Seligman, Allan Silver)3 w zaufaniu widzi bardzo ważny wskaźnik 
jakości życia, dlatego to potrzeba gwarancji zaufania leży u podstaw etyk 
zawodowych, nazywanych też stosowanymi czy szczegółowymi. Z etyk 
tych w naszym kręgu kulturowym najstarszą, najważniejszą i posiadającą 
najbogatsze tradycje jest bez wątpienia właśnie etyka lekarska. Trzeba 
pamiętać, że daty życia Hipokratesa (ok. 460–377 p.n.e.) uważanego za 
jej twórcę4 są zbliżone do dat życia Sokratesa uznawanego powszechnie 
za ojca etyki w naszym kręgu kulturowym. 

Dla potrzeb tego artykułu tytuł książki Piotra Sztompki można 
byłoby sparafrazować jako „zaufanie fundamentem terapii medycznej”. 
Z roli zaufania doskonale zdawali sobie sprawę już medycy starożytni. 

2 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2009 s. 31. 
3 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 304.
4 Historycy medycyny twierdzą, iż Hipokrates rozwinął tylko zasady głoszone 

przez egipskiego uczonego Imhotepa żyjącego w XXVII–XXVI wieku przed naszą erą, 
zob. T. M. Kielanowski, Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985, s. 7.
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O jego doniosłości w kontakcie lekarz–pacjent świadczy najlepiej fakt, iż 
wspomniany Hipokrates formułuje warunki na jakich ma ono się opierać:

Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i zdol-
ności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku 
i krzywdy.[….]Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń 
dla pożytku chorych, wolny od wszelkiej chęci krzywdze-
nia i szkodzenia, jako też wolny od pożądań zmysłowych, 
tak względem niewiast jak mężczyzn, względem wolnych 
i niewolników. Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza 
nim w życiu ludzkim ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy 
rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy5. 

Ułożony przez niego tekst przysięgi gwarantuje: 
· wybór i stosowanie najlepszej metody leczenia,
· nie szkodzenie choremu, 
· uszanowanie jego godności i prywatności,
· dochowanie tajemnicy lekarskiej.

Hipokrates i członkowie jego szkoły medycznej w zamian za do-
trzymanie tych wszystkich reguł oczekują od pacjentów jednej bardzo 
ważnej rzeczy – jest nią zaufanie. Ono to powoduje, iż pacjent nie jest 
klientem czy petentem. Zaufanie umożliwia bowiem stworzenie jedynej 
w swoim rodzaju relacji, pacjent powierza się lekarzowi tym bardziej, 
im bardziej jest chory. Powierzenie to deklaracja stosowania się do jego 
zaleceń, zgody na proponowaną formę terapii. 

Natomiast żyjący w średniowieczu żydowski lekarz i filozof Majmo-
nides (1135–1204), autor porównywalnej z Hipokratesem koncepcji etyki 
lekarskiej, zwraca uwagę na inny jeszcze aspekt zaufania wychodzący 
poza relację lekarz–pacjent: 

Gdyby lekarze bardziej uczeni ode mnie chcieli udzielić mi 
rady, obdarz mnie ufnością w posłuszeństwie uznania ich, 
ponieważ zgłębianie nauki jest bezmierne. Nie jest dane 
jednej osobie, aby wiedziała to wszystko, co widzi wielu6. 

Jego deklaracja etyczna jest jednocześnie modlitwą (a więc z de-
finicji formą zaufania Bogu, rodzajem dialogu, rozmowy). Powyżej 

5 Przysięga Hipokratesa. 
6 Przysięga Majmonidesa.
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przytoczone słowa stanowią pokorną obietnicę zawierzenia innym 
lekarzom, uznania ich wiedzy. Pacjent zawierza się lekarzowi, a ten 
innym lekarzom, nagromadzonej przez wieki wiedzy medycznej. 
Lekarz czyni to niejako w imieniu pacjenta, dla jego dobra. Obecnie 
nikogo nie trzeba przekonywać do roli, jaką dla rezultatów leczenia 
odgrywa wiedza i doświadczenie innych lekarzy, czyli po prostu to 
co nazywamy w języku potocznym konsultacjami. 

Do przysięgi Hipokratesa nawiązuje większość przyrzeczeń skła-
danych przez lekarzy z naszego kręgu kulturowego. Dlatego też słowo 

„zaufanie” pojawia się w nich często, np. w dziewiętnastowiecznej przy-
siędze (drukowanej na odwrotnej stronie dyplomów wydawanych przez 
Akademię Medykochirurgiczną i Szkołę Główną Warszawską) napisano: 

[…] przyrzekam w każdej porze szukającym u mnie rady 
cierpiącym nieść pomoc, według mego przekonania najsto-
sowniejszą i święcie dochowywać powierzonych mi tajemnic 
familijnych i nie używać na złe położonego we mnie zaufania. 

Zaufanie podkreśla dziewiąta zasada deklaracji „Zbiór zasad 
etyczno-deontologicznych polskiego lekarza” uchwalona przez Nad-
zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego 10 XI 1977: 

Stosunek lekarza do chorego powinny cechować życzliwość, 
wyrozumiałość, cierpliwość. Lekarz nie powinien lekceważyć 
ani pomijać żadnych skarg, wypowiedzi czy życzeń chorego 
pamiętając, że skuteczność leczenia zależy w dużej mierze 
od stopnia zaufania chorego do lekarza. 

Podobna treść znajduje się w tekście przyrzeczenia lekarskiego 
przyjętego na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 23 IX 19907. 
Przyrzeczenie to nakazuje „nie nadużywać zaufania i dochować 
tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego”. Rola zaufania w re-
lacji lekarz–pacjent jest wyeksponowana między innymi w Kodeksie 
Etyki Lekarskiej, którego tekst został uchwalony na Nadzwyczajnym 
II Krajowym Zjeździe Lekarzy w grudniu 1991 roku, w dokumencie 
tym zapisano: 

7 Rada ta odbyła się w Szpitalu Centrum Matki Polki w Łodzi. 
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Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie 
lekarza, które podważa zaufanie do zawodu (część ogólna 
art. 1 pkt 3).
Izba lekarska jest obowiązana do czuwania nad postrzega-
niem zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz zachowaniem 
godności zawodu przez wszystkich członków samorządu 
lekarskiego, a także do starań, aby przepisy prawa nie na-
ruszały etyki lekarskiej (art. 5).
Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, 
szanując ich godność osobistą i prawo do intymności.
Relacje między pacjentem a lekarzem powinny opierać się na 
wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien mieć prawo 
do wyboru lekarza (art. 12 Poszanowanie praw pacjenta).

Wszystkie powyżej wymieniane i cytowane dokumenty mają za 
zadanie uczulić środowisko, zwłaszcza adeptów zawodu na budo-
wanie relacji zaufania. Najlepiej jednak działa przykład zachowania 
wybitnych lekarzy. 

W 1874 roku Tytus Chałubiński w Metodzie wynajdywania wskazań 
lekarskich będącej pierwszą w języku polskim publikacją na temat 
filozofii medycyny, napisał: „Nie leczymy chorób lecz chorych”8. Sta-
nowcze w swej wymowie stwierdzenie uzmysławia, że w medycynie 
człowiek jako jednostka jest najważniejszy, nie zaś rozwój samej nauki. 
Chałubiński manifestuje wręcz personalistyczny stosunek do chorego. 
Niemal po stu latach od ukazania się Metody wynajdywania wskazań 
lekarskich Leon Manteufel napisał: „Dla Chałubińskiego jako lekarza 
chory człowiek nie był wycinkiem, fragmentem zagadnienia czy nawet 
chorą częścią organizmu ludzkiego, lecz całością, był przede wszystkim 
chorym cierpiącym człowiekiem, stojącym często w obliczu dramatu, 
osobistego, rodzinnego, społecznego”9.

Podejście do medycyny Tytusa Chałubińskiego można określić jako 
holistyczne. Twierdził, iż należy niezwykle dokładnie zbadać chorego, 
następnie rozpoznać wszystkie istniejące momenty chorobowe (obja-
wy kliniczne), a potem próbować ułożyć je w łańcuch przyczynowy, 

8 T. Chałubiński, Metoda wynajdywania wskazań lekarskich. Plan leczenia i jego wyko-
nanie, Warszawa 1874, s. 85. 

9 B. Petrozolin-Skowrońska, Król Tatr z Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Chału-
bińskiego, Warszawa 2005, s. 295. 
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aby odszukać najważniejsze pierwsze ogniwo. Znacznie łatwiejsze, 
a czasem w ogóle możliwe jest to wówczas, gdy chory współpracuje 
z diagnozującym, nie wstydzi się go, ufa mu głęboko przekonany, iż 
to o czym informuje ma istotne znaczenie dla leczenia. Uważał, że 
wszystkie niemal potrzebne do ustalenia terapii dane leżą w chorym. 
Choroba bowiem to suma zaburzeń fizjologicznych. Współcześnie na 
skutek rewolucyjnego rozwoju diagnostyki zarówno laboratoryjnej, jak 
i obrazowej rola wywiadu i bezpośredniego kontaktu lekarz–pacjent 
znacznie zmalała. Trzeba jednak zauważyć, że ich dobry kontakt ułatwia 
postawienie wstępnej diagnozy i co więcej skraca czas jej weryfikacji. 

Tytus Chałubiński był uczonym, który ogromną wagę przywiązy-
wał do właściwego kształcenia studentów. Jako wykładowca uczelni 
medycznej starał się zwalczać rutynę, zwłaszcza szablonowe podejście 
do choroby, które po zdiagnozowaniu jej, każe zapisywać automatycz-
nie lek zalecany przez podręcznik. Dzięki empatii i charyzmatycznym 
umiejętnościom odniósł spektakularny sukces, zwalczając we wrześniu 
1873 roku epidemię cholery w Zakopanem. Zwycięstwo nad chorobą 
zawdzięczał zaufaniu. Warto dodać, że pojawiała się ona na ziemiach 
polskich w XIX wieku kilkakrotnie, czego dowodem są liczne cmentarze 
rozsiane po Małopolsce – tzw. cmentarze choleryczne. To dzięki słowom 
uczonego wielu chorych nie pozostawiono bez opieki, w przeciwnym 
razie wielu z nich zostałoby skazanych na odwonienie i nieuchronną 
śmierć. Dodać trzeba, że to właśnie paniczna ucieczka powodowała 
lawinowe rozszerzanie się zarazy. 

W sposób jeszcze bardziej spektakularny w oparciu o zaufanie 
budował swoje relacje z tubylcami w Afryce Albert Schweitzer laureat 
Nagrody Nobla, lekarz, muzykolog, filozof, autor etyki „czci dla życia”. 
W latach 1913–1917 podczas swojego pierwszego pobytu w Lambarene 
musiał uznać i zaakceptować odrębność kulturową pacjentów. Walczył 
z zabobonem, krzewił podstawowe zasady higieny, a jednocześnie nie 
zaniedbywał pracy nad tworzeniem zaufania zarówno chorych, jak 
i pracowników misji. Osiągał je poprzez interesowanie się całokształtem 
ich życia i niesienie życzliwej, wszechstronnej pomocy w rozwiązy-
waniu problemów. 

W Polsce w drugiej połowie XX wieku nie brakowało wybitnych 
lekarzy zajmujących się refleksją nad medycyną i jej filozofią, w pierw-
szym rzędzie wymienić należy Antoniego Kępińskiego, Tadeusza 
Kielanowskiego i Juliana Aleksandrowicza. Ten ostatni uważał, iż 
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racjonalizm kartezjański oraz pozytywistyczne podejście do nauki ne-
gatywnie ciąży na europejskim sposobie myślenia, odciskając swój ślad 
w medycynie. Kielanowski przeświadczenie to uzasadniał w oparciu 
o obserwację historyczną, zauważając, że medycyna: 

Aż po pierwsze dziesięciolecie XIX w. była sztuką leczenia 
ludzi i na pewno gałęzią nauk humanistycznych, a nie nauk 
przyrodniczych. Lekarzy było mało, interweniowali tylko 
w ciężkich chorobach, zabiegów nie wykonywali, pozostawiając 
to chirurgom, którzy byli rzemieślnikami i nie musieli znać 
łaciny. Mając ciągle do czynienia z bardzo ciężko, często nie-
uleczalnie chorymi, lekarze wiedzieli o tym, że podnoszenie 
chorego na duchu, pocieszanie i uspakajanie go jest równie 
ważne jak łagodzenie jego cierpień fizycznych.10 

O istocie stosunku jaki nawiązuje się miedzy pacjentem a leka-
rzem najwięcej jednak pisał pierwszy z wymienionych – krakowski 
psychiatra Antoni Kępiński w Rytmie życia:

Każdy chory czuje się słaby, bezradny, cierpiący, szuka opieki 
i ratunku, lekarz jest dla niego z otoczenia społecznego tą 
wyjątkową osobą, której można bezpiecznie powierzyć siebie 
i zrzucić na nią troskę o swój los, tak jak niegdyś z pełnym 
zaufaniem w chwilach ciężkich uciekało się pod opiekę 
rodziców11. 

Kępiński głęboko ubolewał nad zanikaniem wysoce etycznego wzoru 
humanitarnego lekarza. Odchodzenie w praktyce od hipokratesowego 
modelu wiązało się jego zdaniem przede wszystkim z nadmiernym 
unaukowieniem medycyny, postępującą gwałtownie technizacją, ale 
także nakazami administracyjnymi: 

Stosunek lekarza do chorego w swym aspekcie całościowym 
jest stosunkiem dwóch osób do siebie, oddziaływanie jest 
zatem obustronne. Fakt, że chory szuka w lekarzu pomocy, 
opieki, ratunku, poddaje się z zaufaniem jego zabiegom, 

10 T. Kielanowski, Medyczne i moralne problemy umierania i śmierci, [w:] tenże, W kręgu 
życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, Warszawa 1987, s. 243–244.

11 A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 2000, s. 358.
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sprawia, iż lekarz często podświadomie przyjmuje z czasem 
cechy przypisywane mu przez chorych. Staje się autoryta-
tywny, pewny siebie, ojcowski itp.12 

Postulował, aby równolegle z nabywaniem wiedzy książkowej 
student uczył się umiejętności wczucia w drugiego człowieka oraz po-
czucia odpowiedzialności. Naczelną dyrektywą deontologii lekarskiej 
była dla niego (tak jak wcześniej dla Chałubińskiego czy Schweitzera) 
personalizacja relacji zachodzącej między lekarzem a pacjentem. Twier-
dził, iż w każdym pacjencie lekarz, bez względu na swoją specjalność, 
powinien widzieć przede wszystkim cierpiącego człowieka: 

Lekarz nie leczy złamania nogi, choroby nerek, płuc, serca, 
lecz chorego ze złamaną nogą, chorego z uszkodzeniem 
nerek itp. Nie chodzi tu o odmianę słów, lecz o praktyczną 
i dość banalną uwagę, że leczymy chorego człowieka, a nie 
chory narząd13.

Uważał, że chory znacznie szybciej nawiąże właściwy kontakt 
z lekarzem wyłącznie wtedy, gdy ten nie będzie oszczędzał czasu na 
wywiad i okaże zainteresowanie innymi jego schorzeniami, warunkami 
pracy czy zamieszkania. W przekonaniu Kępińskiego w istotny sposób 
mogą one wpływać na stan zdrowia pacjenta. Uczony zauważył też 
potrzebę dowartościowania go poprzez pochwały, ponieważ każdy 
chory lubi być wyróżniany za stosowanie się do zaleceń przed rodziną, 
innymi pacjentami, a także personelem medycznym. Takie pochwały 
pełnią rolę dodatkowej zachęty do stosowania np. diety, rzucenia nało-
gu, wprowadzenia gimnastyki czy innych form aktywności ruchowej.

 Zaskakująca rzecz, iż w języku potocznym nie używa się okre-
ślenia: „mój sprzedawca”, „mój inżynier”, „mój listonosz” czy „mój 
urzędnik”, ale mówi się „mój lekarz”, ”mój nauczyciel”. Wprowadzany 
obecnie termin „lekarz prowadzący” nie posiada tego bardzo ważnego 
i emocjonalnego znaczenia. Dzieje się tak zapewne dlatego, iż żaden 
chyba chory nie chce być anonimowy, chce zasłużyć na uwagę lekarza, 
bowiem to ona umożliwia (w jego odczuciu) najwłaściwszą, to znaczy 
precyzyjnie dobraną terapię. Pacjent ma nadzieję, że lekarza nie inte-
resuje tylko „ciekawy przypadek”, ale on sam jako cierpiący człowiek 

12 Tamże, s. 372–373.
13 Tamże, s. 276. 
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– konkretny Y. Lekarz dumny jest zwykle z wyleczenia trudnych chorób 
swojego pacjenta. Takie uczucie jest czymś bardzo pięknym, tak jak 
słowa położnika skierowane do pacjentki: „Jak rodziliśmy Jasia czy 
Agatkę to…”. Najbardziej kompetentny lekarz, który demonstruje tzw. 
naukowe podejście do choroby, będzie mieć trudności we wzbudzeniu 
zaufania. Osiągnie je prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy pacjent 
przekona się o skuteczności leczenia. Im choroba cięższa, gorsze ro-
kowania, tym potrzeba zaufania większa. 

Lekarz nie może co wizyta zmieniać diagnozy i sposobów lecze-
nia. Nie może też bagatelizować innych chorób pacjenta, a zwłaszcza 
wypowiedzi (na temat zdrowia chorego) kolegów reprezentujących 
odmienne dziedziny. 

„Kariera” większości tzw. uzdrowicieli polega na tym, iż udało im 
się wzbudzić zaufanie swoich klientów (efekt placebo), uzdrowiciel 
nie legitymujący się wiedzą medyczną może w pewnych wypadkach 
pomóc jedynie osobom „chorym z urojenia” czy cierpiącym na bardzo 
lekkie postacie nerwicy, takie które mogłyby ustąpić same. W psychiatrii 
bowiem jak twierdził Balint (psychiatra angielski pochodzenia wę-
gierskiego, którego cytował Antoni Kępiński): „Najczęściej używanym 
lekiem w praktyce lekarskiej jest sam lekarz”.

Zaufanie pacjenta do lekarza to jeszcze nie wszystko, stosunek 
powinien być wzajemny, lekarz również musi ufać choremu. Wierzyć, 
że ten ściśle z jego wskazówkami stosuje się do zaleceń, a więc: 

· przyjmuje leki, robiąc to w dawkach przepisanych przez 
lekarza i w sposób przez niego zalecony (pora, płyny, posiłek),

· zachowuje dietę,
· zerwał z nałogami,
· zmienił tryb życia, spaceruje, ćwiczy, wypoczywa itp.

Niezdyscyplinowany pacjent, który wybiórczo podchodzi do terapii, 
np. leczy się jedynie zapisanym antybiotykiem, a nie przyjmuje innych 
środków, nie tylko szkodzi sobie, ale może pośrednio przyczyniać się 
też do obniżenia opinii, jakie dane środowisko ma na temat lekarza 
(pacjenci doktora X dłużej chorują, a ordynowana przez niego kuracja 
ma niepożądane działania uboczne). 

Dlatego zaufanie jest niejako obowiązkiem chorego wobec leka-
rza, gdy zostanie zawiedzione powinien on jak najszybciej zmienić 
leczącego. Niestety nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w małych 
miejscowościach, gdzie chory w praktyce często wręcz jest skazany na 



258 Antonina Sebesta

korzystanie z porad lekarza X. Pacjent powinien lekarza informować 
o swoich innych chorobach, a także trybie życia, bowiem mogą istnieć 
przeciwwskazania do zastosowania takiej czy innej terapii. Musi on 
szczerze przyznawać się do przyjmowanych przez siebie leków, nawet 
wtedy, gdy sam leczył się ziołami czy witaminami oraz ma informować 
lekarza o tym, kiedy je zażywał i z jakimi posiłkami je łączył.

Wielu wybitnych lekarzy podkreślało swoje pasje pozazawodowe 
(np. Zbigniew Religa czy Andrzej Szczeklik fascynację muzyką po-
ważną) uważając, iż w ten sposób rozwijają swoje człowieczeństwo, 
swoją wrażliwość, co umożliwia im lepszy kontakt z chorym. Drugi 
z przywołanych lekarzy w sposób niezwykle udany łączył sztukę 
z medycyną, propagując ją na kartach książek: Katharsis, Kore, Nieśmier-
telność, których prawdziwym zadaniem było budzenie fascynacji tą 
gałęzią nauki, przez co bez wątpienia wzrastał podziw i zaufanie dla 
tych, którzy ją wybrali. Relacjonując dynamiczne i pozytywne zmiany, 
zwłaszcza wydłużenie życia i poprawienie jego jakości, dostrzegał 
równocześnie nowe problemy: 

Zmienia się relacja między lekarzem a chorym. Odszedł pater-
nalizm dominujący jeszcze przed ćwierć wiekiem. […] Lansuje 
się model konsumpcyjny. Lekarz jest w nim sprzedawcą usług 
medycznych. […] Ma być neutralny, może radzić – i to lepiej 
z dystansu – ale nie wpływać na decyzje chorego. Zresztą 
nawet radzić nie bardzo ma kiedy. Spętany siecią obowiąz-
ków administracyjnych, wtłoczony w tryby machiny „służby 
zdrowia” coraz rzadziej znajduje czas na rozmowę z chorym. 
Na ten upośledzony kontakt żalą się pacjenci14. 

Sprawą otwartą jest zwiększenie autonomii chorego. Zarówno on 
(zwłaszcza gdy jego stan jest ciężki), jak i jego bliscy nie są najczęściej 
w stanie ocenić informacji przekazywanej przez spieszącego do innych 
obowiązków lekarza. Często po prostu nie rozumieją o czym on mówi, 
zwłaszcza gdy używa terminów medycznych. Podjęcie optymalnej 
decyzji przez bliskich chorego utrudnia nie tylko brak wiedzy, ale 
także stres, rośnie on często, gdy mają oni wypełnić deklarację, pod-
pisać zgodę na procedury terapeutyczne; często budzi to ich niepokój, 
rodzi dyskomfort. 

14 A. Szczeklik, Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012, s. 11–12.
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Zaniepokojeni zmieniającą się sytuacją są nie tylko wybitni lekarze 
– humaniści, ale też etycy. I tak Kazimierz Szewczyk z troską zauważa: 

Przez tysiąclecia uprawiania działalność lekarska sprowadzała 
się do jednostkowej odpowiedzialności lekarza wobec pacjen-
ta. Ogromna rozbudowa medycyny i jej instytucjonalizacja 
sprawiły, że lekarz stał się odpowiedzialny nie tylko wobec 
swojego pacjenta ale i wobec swojego pracodawcy i całego 
społeczeństwa, które ponosi ogromne koszty szkół, insty-
tucji, administracji i kontroli, produkcji pro zdrowotnej itp. 
Umowny stosunek lekarz – pacjent, oparty na dwustronnym 
zaufaniu, zmienił się na regulowany przepisami kontrakt 
Służba Zdrowia – Społeczeństwo, w którym kryzys zaufania 
dominuje obecnie na całym świecie, a zasad odpowiedzial-
ności zbiorowej nie udaje się opracować15

Wtóruje mu Maria Szyszkowska senator V kadencji, która zwraca 
jednocześnie uwagę na inne problemy: „Stosunek lekarz–pacjent wiąże 
się z ogólnym zagadnieniem stosunków międzyludzkich. Instrumen-
talne podejście do pacjenta prowadzi do katastrofalnych skutków”16. 
Szyszkowska za taki stan rzeczy wini przede wszystkim praktyki w cza-
sach PRL-u, kiedy to wręcz ośmieszano poczucie honoru zawodowego, 
traktując je jako relikt obyczajowości szlacheckiej, co powodowała, że 
stosunek lekarza do pacjenta często odbiegał od stanu pożądanego. 
Jej zdaniem: „stawanie się lekarzem budzącym zaufanie wiąże się 
najściślej z kształtowaniem własnego człowieczeństwa”17. Autorka 
ubolewa nad faktem, iż studia medyczne dają jedynie przygotowanie 
fachowe, nie rozbudząją powołania, nie mówiąc już o rozwijaniu cech 
indywidualnych przyszłego lekarza, jego świadomości i wrażliwości, 
dzięki którym pomoc i rozumienie drugiego człowieka byłyby po 
prostu łatwiejsze.

Zbigniew Szawarski autor książki Mądrość i sztuka leczenia dostrzega 
w Polsce wyraźny konflikt pomiędzy pacjentami, leczącymi ich leka-
rzami oraz firmami farmaceutycznymi i politykami. Jego zdaniem jest 
on nieunikniony, grupy te bowiem kierują się odmiennymi interesami. 

15 K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, Kraków 1994, s. 8. 
16 M. Szyszkowska, Chorzy, „Literatura” nr 144/145, lipiec–sierpień 1997, s. 22.
17 Tamże. 
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W sytuacji takiej zaufanie do systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy 
nieustannie spada 18. 

Dziennikarze szczególnie chętnie (często dla wywołania sensacji) 
nagłaśniają niewłaściwe zachowanie tej grupy zawodowej. Przestępstwa 
czy uchybienia lekarzy (z uwagi na ich ogromną rolę społeczną) są 
tematem przysparzającym mediom popularności. Taką politykę środ-
ków masowego przekazu należy oceniać dwuznacznie, z jednej strony 
szkodzi ona środowisku zawodowemu, obniżając do niego zaufanie, 
powodując uzasadniony żal i rozgoryczenie przedstawicieli zawodu, 
z drugiej jednak przyczynia się do oczyszczenia go z osób niegod-
nych, a czasem jak w przypadku afery „łowców skór” wręcz elementu 
przestępczego. Lekarze powinni nie tylko w interesie pacjentów, ale 
i swoim własnym, dążyć do wytworzenia takich mechanizmów, które 
umożliwiałyby szybką i skuteczną ingerencję, gdy naruszone zostają 
normy etyczne, nie mówiąc już o prawnych.

 Dobrze, aby każdy lekarz pamiętał o zasadzie wyrażonej przez 
Edmunda Pellegrino w pracy Zewnętrzne i wewnętrzne cele medycyny: 
jak je zdefiniować?:

Realizując cele medycyny jako medycyny, lekarz musi kon-
centrować się na swoim zobowiązaniu wobec pacjenta. Za-
ufanie stanowiące element owego zobowiązania w żadnym 
wypadku nie może zostać osłabione ani przez te wszystkie 
inne role, jakie lekarz może pełnić – na przykład dystrybutora, 
przedsiębiorcy, strażnika zasobów społecznych – ani przez 
ekonomiczną presję obniżania kosztów leczenia19. 
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Anna Grychtoł 

Wiarygodność reklamy farmaceutycznej

Reklama obecna jest dzisiaj we wszystkich rodzajach mediów. 
Internet, prasa i telewizja prezentują wiele treści o charakterze pro-
mocyjnym. Wśród reklamowanych produktów dużą część stanowią 
te, które miałyby zagwarantować konsumentowi szczęście i zdrowie. 
Ta sytuacja wpisuje się w kontekst obecnej nie tylko w Polsce pogoni 
za wieczną młodością i sprawnością.

Polacy od lat zajmują wysokie pozycje w światowych rankingach 
dotyczących ilości spożywanych leków1. Znaczący wpływ na wzrost 
ilości kupowanych produktów leczniczych i suplementów diety ma 
także wszechobecna reklama tychże preparatów, jaką znaleźć można 
w kolorowych magazynach, radiu i telewizji. Jak pokazuje badanie 
przeprowadzone przez TNS OBOP, aż 31 proc. ankietowanych za głów-
ne źródło informacji o lekach podało reklamę radiową i telewizyjną2. 
Pojawia się zatem problem etycznego wymiaru działań promocyjnych 
podejmowanych przez producentów leków. Istotne znaczenie w tej kwestii 
ma uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu można zaufać 
firmom farmaceutycznym? Na tej podstawie możliwe będzie również 
określenie stopnia wiarygodności materiałów, które reklamują leki.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego terminy 
„zaufanie” i „zaufać” wyjaśniane są jako odnoszące się do osób, a nie do 
rzeczy. Stosowne zatem wydaje się w przypadku reklamy mówienie raczej 

1 CBOS, Stosowanie leków dostępnych bez recepty, oprac. B. Roguska, M. Feliksiak, 
Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_143_10.PDF (04.10.2014).

2 TNS OBOP, Informacja prasowa: Leki na ulotkę, 20.11.2007, www.obop-arch.
tnsglobal.pl/centrum/2007/2007-11/wid/5575 (20.10.2013).
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o jej wiarygodności. W stosunku zaś do osób odpowiedzialnych za jej 
zlecanie, tworzenie oraz ukazanie się możemy mówić o relacji zaufania.

Na początku warto zwrócić uwagę na kilka faktów o charakterze 
prawnym oraz na ich odniesienie do rzeczywistości. Z prawnego punktu 
widzenia konieczne jest rozróżnienie między produktami leczniczy-
mi a suplementami diety. Do pierwszej kategorii zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie Prawo farmaceutyczne zaliczamy substancje lub 
mieszaniny substancji, które są 

przeznaczone do zapobiegania lub leczenia chorób wystę-
pujących u ludzi lub zwierząt, lub podawane człowiekowi 
lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu 
przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych 
funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego3.

Natomiast suplement diety to 

środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normal-
nej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub 
składników mineralnych lub innych substancji wykazujących 
efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub 
złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej 
dawkowanie4.

Z podziału tego wynikają konkretne wymogi odnoście do reklamy 
danego preparatu. Reklama produktów leczniczych (leków) podlega 
kontroli Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), zaś w stosunku 
do suplementów diety organem nadzorującym jest Główny Inspektor 
Sanitarny (GIS). Przepisy dotyczące ograniczeń w reklamie leków 
są znacznie bardziej rygorystyczne niż ma to miejsce w przypadku 
reklamy suplementów.

3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, art. 2 pkt. 32, http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381 (20.10.2013).

4 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 
3 § 3 pkt. 39, www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225 (20.10.2013). 
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Najważniejsze wymogi prawne w kwestii reklamy 

leków i suplementów
Reklama leków nie jest tylko zjawiskiem dotyczącym ostatniego 

stulecia, ponieważ już na glinianych tabliczkach babilońskich z trze-
ciego tysiąclecia przed Chrystusem znaleziono ogłoszenie kupca 
handlującego jakąś maścią5. Reklama produktów leczniczych podlega 
ograniczeniom w stosunku do promocji wielu innych towarów. Ma to 
związek ze specyfiką produktu, jakim jest lek. Dlatego też decyzja o za-
kupie danego preparatu nie powinna być efektem przypływu emocji 
wywołanych reklamą. Zakup leku winien być rezultatem poważnego 
namysłu lub konsultacji z lekarzem albo farmaceutą. Szczegółowe 
wymogi stawiane reklamie produktu leczniczego zaprezentowane 
zostaną na konkretnych przykładach decyzji GIF.

Na początku warto zwrócić uwagę na to, co rozumiemy pod 
pojęciem reklamy leków. Definicja reklamy produktów leczniczych 
zawarta jest w ustawie Prawo farmaceutyczne6 i odnosi się nie tylko 
do reklamy skierowanej do publicznej wiadomości, ale obejmuje także 
działania kierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub 
prowadzących obrót produktami leczniczymi. Do działań reklamowych 
zaliczane są więc również takie czynności jak: odwiedzanie lekarzy 
i farmaceutów przez przedstawicieli medycznych, sponsorowanie 
konferencji i sympozjów naukowych czy dostarczanie próbek leków. 
Wszystkie wymienione wyżej formy reklamy produktów leczniczych 
podlegają ścisłym regulacjom prawnym. W tym artykule jednak 
rozważania na temat reklamy leków zostaną ograniczone do reklamy 
skierowanej do publicznej wiadomości.

Przede wszystkim reklama leków nie może zawierać treści niezgod-
nych z prawdą, które wprowadzałyby odbiorcę w błąd. Ten wymóg 
odnosi się nie tylko do reklamy produktów leczniczych, ale też do 
każdej innej reklamy. Ponadto powinna prezentować produkt leczniczy 
obiektywnie i zawierać informacje o jego racjonalnym stosowaniu7. GIF 
uznał za niezgodne z obowiązującymi przepisami hasła reklamowe, 
które nie spełniają powyższego wymogu; za przykład tutaj posłużyć 

5 Por. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2008, s. 8–9.
6 Por. Prawo farmaceutyczne, art. 52–55.
7 Prawo farmaceutyczne, art. 53, § 1.
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może hasło reklamowe: „Pastylki do ssania N. pomogą Ci błyskawicznie 
pokonać chęć sięgnięcia po papierosa”. Słowo „błyskawicznie” zostało 
użyte w przytoczonym sloganie bezpodstawnie, ponieważ sugeruje 
ono, iż efekt działania pastylki nastąpi bardzo szybko. Natomiast pod 
uwagę należy wziąć fakt, iż najszybszy efekt działania uzyskuje się po 
podaniu substancji wprost do krwiobiegu. Reklamowany preparat 
występuje zaś w postaci pastylki, która najpierw musi ulec rozpadowi, 
a następnie dopiero może zostać wchłonięta i przedostać się do krwi8.

Zakazane jest również oferowanie jakichkolwiek korzyści w zamian 
za nabycie produktu leczniczego. Zakwestionowane przez GIF akcje re-
klamowe dotyczyły np. dołączania do zakupu preparatu witaminowego 
przeznaczonego dla kobiet w ciąży i karmiących piersią jako nagrody 
pary skarpet niemowlęcych czy plakatu umieszczonego w aptekach 
informującego: „PROMOCJA – N. plastry 65 zł – tygodniowa kuracja 
– PREZENT PRZY ZAKUPIE”. Podobna sytuacja dotyczyła opakowa-
nia produktu leczniczego, które zawierało kupon z hasłem: „Czeka na 
Ciebie prezent”, „Wyślij kupon, dostaniesz prezent”9. 

Nie jest także dozwolone kierowanie do dzieci reklamy produktu 
leczniczego. GIF zakazał radiowej reklamy syropu H o następującej treści: 

Nauczycielka: Dzieci, dzisiaj porozmawiamy o kaszlu. Co 
kojarzy wam się z leczeniem kaszlu? 
Dziecko 1: Syrop H.
Dziecko 2: Tak, na kaszel suchy i mokry. 
Dziecko 3: Moja mama też ma H na kaszel. 
Nauczycielka: Bo H to syrop, który pomógł milionom Polaków. 
Dzieci: Bo H to nr 110.

W uzasadnieniu odniesiono się do wykorzystania w tej reklamie 
zaufania małoletnich, jakie pokładają oni w nauczycielach i rodzicach.

Reklama produktu leczniczego nie może też sugerować, że jego 
przyjmowanie gwarantuje właściwy skutek11. Według GIF taką gwarancję 
zawiera sformułowanie reklamowe następującej treści: „Na szczęście 

8 Decyzja GIF-P-R-450/39-4/ZW/09/10, www.gif.gov.pl/?aid=349 (22.10.2013). 
9 Por. Ł. Sławatyniec, K. Mazurek, Reklama produktów leczniczych, Warszawa 2011, 

s. 160–163.
10 Por. tamże, s. 122.
11 Prawo farmaceutyczne, art. 55 § 2 pkt 2.
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jest AM – lek nowej generacji, który precyzyjnie dociera do źródła zga-
gi, skutecznie blokując wydzielanie kwasu w żołądku”. Chociaż taki 
slogan zawiera w sobie naukowy opis działania produktu, to jednak 
z uwagi na to, że odbiorcami reklamy mogą być osoby nieposiadające 
specjalistycznego wykształcenia, powoduje on, że przekaz jest odbie-
rany dosłownie, czyli wskazuje, że lek przyniesie właściwy skutek12. 
Podobne zarzuty zostały wysunięte wobec takich sformułowań jak: 
„A teraz zobaczą Państwo, jak szybko znikną przyczyny i objawy cho-
roby gardła. Znika ból, znikają bakterie, znika zapalenie. Mój sekret 
to TV, który leczy ból gardła szybko i efektywnie”13.

Zakazem objęte jest również sugerowanie, iż skuteczność lub bez-
pieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego natural-
nego pochodzenia14. Za niezgodne z obowiązującym prawem uznano 
następujące treści: „D – bezpieczny, nie uzależnia”, „Proszę pamiętać 
– D jest lekiem naturalnym – nie uzależnia”15.

Ponadto reklama produktu leczniczego nie może sugerować, iż 
możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej. Nie może też zawierać treści, 
które mogłyby prowadzić do błędnej autodiagnozy16. W tym przypadku 
z konsekwencjami naruszenia zasad reklamy farmaceutycznej spotkali 
się ci, którzy zamieszczali w prasie lub Internecie różnego rodzaju 
testy, których rozwiązanie miało prowadzić do oceny konieczności 
zakupu danego leku17.

W reklamie produktów leczniczych nie mogą występować osoby 
znane publicznie, naukowcy, osoby posiadające wykształcenie medyczne 
lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia18. 
Już sam udział osoby w białym fartuchu może być uznany za wystar-
czający dla wydania decyzji o zaprzestaniu prowadzenia reklamy. Taki 
bowiem ubiór jest powszechnie kojarzony z personelem medycznym 
i farmaceutycznym, co w połączeniu z frazą „w naszych laboratoriach 
znaleźliśmy rozwiązanie” przeciętny konsument będzie mógł odbierać 
jako pochodzący od wspomnianych profesjonalistów. Taka reklama 

12 Decyzja GIF-P-R-450/107-3/JD/10/11.
13 Decyzja GIF-P-R-450/100-4/ZW/11.
14 Prawo farmaceutyczne, art. 55 § 2 pkt 1e.
15 Por. Ł. Sławatyniec, K. Mazurek, Reklama…, dz. cyt., s. 102.
16 PF art. 55 § 2 pkt 2 pkt 3.
17 Por. Ł. Sławatyniec, K. Mazurek, Reklama…, dz. cyt., s. 103–107.
18 Prawo farmaceutyczne art. 55 § 1.
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bezprawnie wykorzystuje zaufanie, jakim cieszą się przedstawiciele 
owych zawodów19. Zabronione jest również odwoływanie się do zaleceń 
wspomnianych wyżej osób.

 W stosunku do suplementów diety najważniejszym ogranicze-
niem jest zakaz sugerowania, iż dany suplement posiada właściwości 
zapobiegawcze, lecznicze lub uzdrawiające choroby. Sugerowałoby to 
konsumentowi, iż reklamowany produkt jest lekiem. Dla przeciętnego 
odbiorcy odróżnienie obu typów reklamy może być trudne. Wskazów-
ką jest tutaj tekst ostrzeżenia zamieszczany na końcu reklamy leków:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do 
opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu 
życiu lub zdrowiu20.

Należałoby podkreślić, że przepisy prawne dość skutecznie chro-
nią interesy konsumentów. Jednakże prawo stanowi jedynie pewne 
minimum etyczne. Należy wziąć pod uwagę także okoliczności oraz 
intencje podmiotu działającego. Nadzieją napawają tworzące się ko-
deksy etyki reklamy leków dostępnych na receptę oraz bez recepty 
(OTC). Jednak powinny one być wyrazem faktycznej troski o etyczny 
wymiar działalności reklamowej, a nie być tylko próbą ukrycia działań 
nieetycznych za pomocą tzw. zasłony dymnej.

Dlaczego nie można ufać reklamie?
Na podstawie zaprezentowanych przykładów decyzji GIF można 

wysunąć wniosek, iż organ ten dobrze wypełnia swoje ustawowe 
zadania, a zatem reklamy produktów leczniczych mogą być uważane 
za godne zaufania. Podobnie jest w przypadku reklam suplementów 
diety. O czym jednak nie można zapominać, będąc odbiorcą reklamy?

Przede wszystkim warto pamiętać, iż reklama poza swoją funkcją 
informacyjną ma za zadanie przede wszystkim nakłonienie jej odbiorcy 
do zakupu konkretnego towaru lub usługi. Firmy farmaceutyczne po-

19 Decyzja GIF-P-R-450/9-4/ZW/11.
20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy 

produktów leczniczych, § 7.1, www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082101327 
(20.10.2013). Por. R. Szczęsny, Reklama farmaceutyczna i pokrewna, Warszawa 2010, s. 528.
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nad swoimi zyskami winny stawiać dobro pacjentów. Nie jest to łatwe 
zadanie, szczególnie w obliczu dużej konkurencji na rynku. Jednak lek 
nie jest zwykłym towarem, ponieważ bezpośrednio wpływa na ludzkie 
życie i zdrowie21. W przypadku firm farmaceutycznych można mówić 
o konflikcie interesów między ich dążeniem do zwiększenia sprzedaży 
i maksymalizacji zysków a rozumnym korzystaniem z leków wyni-
kającym wyłącznie z potrzeb konsumentów22. Producentowi powinno 
zależeć na wzbudzeniu zaufania wśród swoich klientów. Wiele wska-
zuje na to, że działania nieetyczne są skuteczne jedynie w uzyskaniu 
krótkotrwałego zysku, w konsekwencji jednak przyczyniają się do 
utraty zaufania wobec konkretnego przedsiębiorcy. Z drugiej jednak 
strony leki należą do tej grupy produktów, których rzeczywistą wartość 
trudno nabywcy ocenić. Szczególnie dotyczy to preparatów wzmac-
niających i witaminowych23. Niemniej jednak producenci leków dążą 
do zbudowania dobrej opinii o swoich produktach. Jak wielkie straty 
powoduje utrata zaufania do firmy farmaceutycznej, dobrze obrazuje 
przykład zanieczyszczonego produktu firmy J. 

Na szczęście coraz rzadziej zdarzają się przypadki łamania prawa 
odnośnie do reklamy farmaceutycznej, o czym świadczy choćby coraz 
mniejsza liczba decyzji GIF w tej kwestii. Wymienione wyżej organy 
nadzorujące działają post factum, a zatem dopiero wtedy, gdy reklama 
zostanie już wyemitowana lub wydrukowana. Możliwe jest więc, że 
zamierzony przez twórców efekt zostanie już w jakimś stopniu osiąg-
nięty. Ponadto większość odbiorców nie dowie się, że reklama została 
wycofana z powodu niezgodnych z prawem elementów. Warto również 
zauważyć w tym miejscu, iż głównym źródłem informacji o reklamie 
niezgodnej z obowiązującymi przepisami jest najczęściej konkuren-
cyjna firma, co tylko potwierdza biblijną przypowieść o belce w oku 
bliźniego (Mt 7, 3–5). W tym zachowaniu widoczna jest także, mająca 
swoje źródła w dziewiętnastowiecznym ewolucjonizmie, zwierzęca 
walka o byt na bardzo konkurencyjnym rynku.

21 Por. A. Chandra, G. A. Holt, Pharmaceutical advertisements: how they deceive patients, 
“Journal of Business Ethics” 18 (1999), s. 359–366.

22 Por. A. Czerw, Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Warszawa 
2008, s. 89. 

23 Por. D. Doliński, Psychologiczne…, dz. cyt., s. 29.
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Nie można też nie wspomnieć o podstawowej regule funkcjono-
wania produktu leczniczego na rynku. Aby zapewnić producentowi 
stałe zyski, lek nie może całkowicie wyeliminować danej jednostki 
chorobowej. Za przykład może tutaj posłużyć fakt, iż właściciel firmy 
produkującej specyfik na infekcję, która zaatakowała konie w Ameryce 
Południowej, poniósł ogromne straty po tym, jak okazał się on zbyt 
skuteczny. Infekcję udało się skutecznie wyeliminować, dlatego lek oka-
zał się już zbyteczny, a producent zaprzestał wytwarzania preparatu24.

Kolejnym istotnym faktem jest to, że oddziaływanie reklamy pro-
duktów leczniczych objawia się ich zwiększoną sprzedażą. W efekcie 
często ludzie kupują drogie i zbędne leki. Może to prowadzić do przy-
padków nadużywania niektórych grup leków np. przeciwbólowych 
czy przeczyszczających25. Poważne konsekwencje może mieć również 
postępujące zjawisko „medykalizacji” społeczeństwa. Zjawisko to po-
lega na „niezdrowym zaufaniu” w stosunku do medycyny oraz wierze 
w to, że istnieje lek na każdą chorobę26. Proces ten przynosi zyski dla 
przemysłu farmaceutycznego, natomiast niepożądanymi skutkami 
obarczone jest całe społeczeństwo.

Większość ludzi nie jest w stanie krytycznie ocenić treści przeka-
zywanych w reklamie. Sytuacji nie poprawia także fakt umieszczania 
ulotek informacyjnych w każdym opakowaniu leku. Ulotki te napisane 
są specjalistycznym językiem, pełnym medycznych zwrotów, których 
rozumienie wymaga określonego poziomu wykształcenia. Trzeba jed-
nak zwrócić uwagę na fakt, iż największą grupę konsumentów leków 
stanowią starsze osoby. Część z nich nie jest w stanie odczytać małego 
druku na ulotkach dołączanych do leków lub nie może zrozumieć 
specjalistycznego języka27. 

Szczególnie narażeni na oddziaływanie reklamy są ludzie, którzy 
nie dysponują środkami potrzebnymi do weryfikacji wiarygodności 
promocyjnego przekazu. Najczęściej są to osoby biedne. Nabiera to szcze-
gólnego wymiaru moralnego w momencie, kiedy osoba dysponująca 

24 Por. I. Konarska, Brudny handel lekami, www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/
brudny-handel-lekami (17.04.2013).

25 Por. A. Chandra, G. A. Holt, Pharmaceutical..., dz. cyt., 360–361.
26 Por. E. Devlin, G. Hastings, A. L. McDermott, G. Noble, Pharmaceutical marketing: 

a question of regulation, “Journal of Public Affairs” 7 (2007), s. 135–147.
27 Por. R. F. Beltramini, Consumer believability of information in Direct-to-Consumer 

(DTC) advertising of prescription drugs, “Journal of Business Ethics” 63 (2006), s. 333–343.



271Wiarygodność reklamy farmaceutycznej

niewielkimi zasobami finansowymi przeznacza je na zakup być może 
zbędnych preparatów. Wzrasta w tym momencie odpowiedzialność 
moralna producentów leków, twórców reklam oraz osób bezpośrednio 
związanych z ich sprzedażą.

Warto zwrócić uwagę także na zakamuflowane formy reklamy 
obecne na forach internetowych. Pomijając proceder nielegalnego sprze-
dawania w Internecie leków dostępnych jedynie na receptę lekarską, 
wspomnieć można wpisy o charakterze reklamowym obecne na licznych 
forach internetowych dotyczących zdrowia. Można przypuszczać, że 
znajdują się tam posty umieszczane przez pracowników konkretnych 
firm. Z rozwojem Internetu możliwy stał się powszechny dostęp do 
informacji dotąd zarezerwowanych dla wąskiej grupy profesjonalistów. 
Przyczyniło się to też do zmniejszenia roli tych ostatnich jako autory-
tetów w kwestii stosowania konkretnego leczenia28.

Na końcu warto podkreślić, że każdy człowiek jest inny. Chodzi 
tutaj nie tylko o jego jedyność i niepowtarzalność w oczach Stwórcy, 
ale dla tematu tego wystąpienia większe znaczenie mają osobnicze 
różnice aktywności enzymatycznej29. Stąd też nie każdy lek będzie 
równie skuteczny w przypadkach różnych osób, o czym producenci 
leków milczą w swoich materiałach promocyjnych30. Sytuacja staje 
się tym bardziej poważna w związku z faktem, iż coraz więcej zaku-
pów leków dokonywanych jest poza apteką31. Wobec tego najbardziej 
wskazane wydaje się być konsultowanie zakupów nowych produktów 
z lekarzem lub farmaceutą, aby w ten sposób uzyskać jak najbardziej 
obiektywne informacje.

* * *
Może pojawić się pytanie, komu bardziej możemy ufać w kwestii 

wiarygodnych informacji na temat leków: lekarzom, farmaceutom czy 
twórcom reklam? Odpowiedź na to pytanie pozornie wydaje się być 

28 Por. L. Strate, Drugs: the intensions of humanity, [w:] Drugs and media, ed. R. Mac-
Dougall, New York 2012, s. 23.

29 Por. Interakcja na etapie metabolizmu leków, cz. 2, www.leki-informacje.pl/98,interakcja_
na_etapie_metabolizmu_lekow_cz_ii.html (22.10.2013).

30 R. F. Beltramini, Consumer believability..., dz. cyt., s. 334–336.
31 TNS OBOP, Informacja prasowa: Leki spoza apteki 30.10.2007, www.obop-arch.

tnsglobal.pl/centrum/2007 (22.10.2013).
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oczywista. Lekarze i farmaceuci dla większości ludzi są niewątpliwymi 
autorytetami w dziedzinie leczenia chorób. Zaufanie, jakim obdarzani 
są przedstawiciele tych zawodów, wynika zarówno z odpowiedniego 
wykształcenia, jak i misji wpisanej konstytutywnie w naturę tych 
profesji. Jednak aby zaufanie to miało solidne podstawy, konieczne 
jest ujawnianie wszelkich powiązań z producentami leków. Będzie to 
gwarancją, że rekomendacja konkretnego specyfiku wynika z obiek-
tywnego przekonania o jego skuteczności, a nie jest tylko sposobem 
zapewnienia sobie korzyści finansowych.

W kwestii skuteczności danego leku w rzeczywistości trzeba zaufać 
wielu osobom z nim związanym. Przede wszystkim badaczom, którzy 
testują nowy lek, ale także pracownikom firmy, która dany produkt 
leczniczy wprowadza na rynek; urzędnikom, którzy dopuszczają go 
do obrotu; twórcom reklamy, która go promuje, oraz lekarzom i farma-
ceutom, którzy go polecają. Widać zatem, że ilość osób, którym musi 
zaufać konsument, jest w tym wypadku znacznie większa niż przy 
zakupie innego produktu.

Zaufanie do reklamy powinno zatem przybrać postać aktywną32. 
Musi więc zawierać w sobie elementy krytyki. Zaufanie, jak podaje Piotr 
Sztompka, to: „rodzaj zakładu, jaki podejmujemy na temat niepew-
nych, przyszłych działań innych ludzi”33. Dlatego informacje zawarte 
w przekazie reklamowym powinny zostać przez konsumenta w miarę 
możliwości zweryfikowane. Z drugiej strony również twórcy reklam 
i ich zleceniodawcy powinni być świadomi faktu, iż lek nie jest zwykłym 
produktem, ponieważ wpływa on na zdrowie konsumentów. Ponadto 
winni pamiętać, że zaufanie należy aktywnie pozyskać i utrzymywać, 
bo takie działanie przynosi konkretne, wymierne korzyści34. 

Nie można popadać w paranoję nieufności, która uczyniłaby 
ludzkie życie trudnym do zniesienia, a nawet całkowicie je uniemoż-
liwiła. Bez zaufania do innych osób nie da się żyć. Najrozsądniej jest 
jednak stosować zasadę ograniczonego zaufania. Jak zatem należałoby 
odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie? Dobrą radą dla 

32 Por. A. Giddens, Ryzyko, zaufanie, refleksywność, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, 
Modernizacja refleksyjna, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009, s. 238.

33 P. Sztompka, Zaufanie, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, 
Warszawa 2012, s. 531.

34 Por. A. Giddens, Nowoczesność…, dz. cyt., s. 238. 
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konsumentów, którzy codziennie muszą mierzyć się z wszechobecną 
reklamą, także reklamą leków, niech będzie łacińska sentencja: caveat 
emptor, czyli „niech kupujący ma się na baczności”.
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Sylwia Zydek

„Ratujmy maluchy i starsze dzieci też”, czyli 
jak ufamy polskiej szkole

Szkoła jawi się nam jako byt kulturotwórczy, ideowy, mający strzec 
wartości, czuwać nad wychowaniem i odpowiednim poziomem edukacji 
młodego pokolenia Polaków. Bywała niekiedy (szczególnie w okresie 
PRL-u) wykorzystywana przez twórców systemów politycznych. Sam 
Platon powtarzał, że „dzieci sytuować należy w roli rezerw politycznej 
użyteczności”1, ale nigdy na tak szeroką skalę nie była przedmiotem 
politycznych manipulacji jak obecnie. Nigdy też nie była kontestowana 
przez społeczeństwo z taką mocą jak współcześnie. Wydaje się, iż ta 
dzisiejsza niechęć jest pokłosiem reformy systemu edukacji z 1999 roku, 
która jak się obecnie uważa zniszczyła tenże system edukacji. Erozja, 
która wówczas zaczęła „toczyć” szkolny organizm doprowadziła do 
sytuacji, w której od ponad 13 lat jest ona w ciągłej przebudowie.

Odbiorcy tej „zmienianej nieustannie formy” to rodzice i dzieci, 
którzy zaczynają zastanawiać się, co jeszcze może się wydarzyć? To 
wyczekiwanie napawa ich uzasadnionym lękiem, którego korzeń tkwi 
głównie w tym, iż twórcy szkoły i jej beneficjenci legitymują się innym 
systemem wartości2. Zdaje się zatem, że ta rozbieżność aksjologiczna 
to jedna z głównych przyczyn, która na rodzącym się braku zaufania 
do polskiej szkoły zjednoczyła prawie milion rodziców (i nie tylko 

1 Platon, Państwo, Kęty 2006, s. 162.
2 Zob. B. Śliwerski, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wobec heterogeniczności 

nauk pedagogicznych, „Problemy Wczesnej Edukacji” 6 (2010) nr 2, s. 20.
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rodziców), podpisujących się pod wnioskiem o przeprowadzenie re-
ferendum w sprawie obniżenia wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej3.

Drążąc temat zapytać można: w czym dokładnie tkwi ta niezgodność? 
Ministerialni dysydenci uważają, iż najpierw trzeba przeprowadzić kolejną 
reformę polskiej szkoły i obniżyć wiek, w którym dzieci rozpoczynają 
edukację – ich zdaniem to „skok cywilizacyjny” – zaś rodzice są zdania, 
iż reformę wprowadzić można dopiero wówczas, gdy szkoły będą na to 
przygotowane oraz pozostawić decyzję, czy posłać swoje 6-letnie dziecko 
do klasy pierwszej czy nie, w gestii samych rodziców. „Nieufajacy” po-
wołali do życia funkcję rzecznika praw rodziców oraz fundację „Ratujmy 
Maluchy”. W ślad za tym zaczęła prężnie działać strona internetowa, 
która stała się swego rodzaju platformą, miejscem spotkania rodziców, 
chcących mieć wpływ na obraz zmian w polskiej szkole4.

Pragnąc obiektywnie zbadać problem i odszukać przyczyny, które 
zrodziły tak wielką nieufność polskiego społeczeństwa do nobliwej 
instytucji, której na imię szkoła, należy przeanalizować kilka kwestii, 
co pozwolić może na udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie 
ufamy polskiej szkole?

Pierwsze z nich zdaje się być najbardziej zasadnicze i fundamen-
talne – to pytanie o same motywy obniżenia wieku rozpoczęcia nauki 
w szkole. Czy chodzi o cywilizacyjny skok – jak przekonują twórcy tej 
idei – czy może o to tylko, by zwolnić miejsca w przedszkolach, któ-
rych brakuje i przyśpieszyć pójście za lat osiemnaście wyrośniętych 
maluchów do pracy?

Co stało się z gotowością szkolną? Czy wszystkie dzieci stały się 
nagle „gotowe”, a jeszcze cztery lat temu gotowymi nie były?5 Czy 

3 Sejm odrzucił w dniu 8.11.2013 wniosek o referendum. W głosowaniu wzięło 
udział 454 posłów. Wniosek o przeprowadzenie referendum poparło 222 posłów, 232 
było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

4 Takie wypowiedzi możemy tam znaleźć: „Oddałam do szkoły uśmiechnięte za-
dowolone radosne, twórcze dziecko, wierzące w swoje możliwości. Dziś mam dziecko 
z wyuczoną bezradnością i syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych; z opinią 
łobuza źle zachowującego się na lekcjach, niepracującego, leniwego, nieodrabiajacego prac 
domowych. A wszystko dlatego, że zaufałam reformie i «świetnie przygotowanej szkole» 
i nauczycielom. W przyszłym roku do szkoły jako 6 latek ma pójść moja córka. Proszę, 
ratujcie ją i inne maluchy”. Cytat za stroną: www.rzecznikrodzicow.pl/ (21.11.2013).

5 „W ubiegłym roku miałam dwoje sześciolatków w pierwszej klasie oraz 25 
uczniów, którzy w większości znali już litery i umieli czytać. Sześciolatki były bardzo 
słabo przygotowane (nie umiały nawet trzymać ołówka w ręce). Znacznie odstawały 
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mamy prawo skazywać dzieci już na starcie na niepowodzenia szkol-
ne i udawać, że ten problem nie istnieje lub dotyczy tylko niewielkiej 
grupki, pierwszaków, którym wystarczy poświecić nieco więcej uwagi 
a problem zostanie zażegnany?

Uczeń wstępujący do szkoły wchodzi w nowa rolę społeczną – rolę 
ucznia. Najważniejszą aktywnością dziecka w tym okresie staje się ucze-
nie i jego wyniki, zatem najważniejsze nowe doświadczenia związane 
są z uczeniem się, które dziecko interpretuje i na ich podstawie buduje 
obraz siebie samego, jako ucznia mniej lub bardziej kompetentnego6. 
Warto nie zapominać, że okres między 6 a 12 rokiem życia, który 
Erikson nazywa „wiekiem pracowitości” albo „poczucia niższości”, 
związany jest z kształtowaniem się u dziecka poczucia kompetencji 
i skuteczności w działaniu, zagrożonym możliwością wytworzenia się 
poczucia mniejszej wartości7. Szczególnie wtedy, gdy stawia się przed 
nim zadania, którym nie jest w stanie sprostać.

A co z dziećmi, które w ubiegłych latach jeszcze jako 7-latki otrzy-
mywały informacje od pedagogów, iż nie charakteryzują się gotowością 
szkolną i pozostać muszą jeszcze na rok w klasie „0”? Sytuacje takie 
również miały miejsce i nie dotyczyły tylko dzieci z dysfunkcjami. Kto 

od grupy, co je dodatkowo frustrowało. Na samym starcie zafundowano im niepowo-
dzenie szkolne. Niby nauka przez zabawę, niby indywidualizacja, a wymagania na 
sprawdzianach ogromne. To jakaś niekonsekwencja! Jak miało temu sprostać dziecko, 
które nie umiało czytać, bo myliło jeszcze litery, a musiało samo odczytywać polecenia 
i czytać trudny tekst ze zrozumieniem? Z bólem serca, ale musiałam pozostawić tę 
dwójkę w pierwszej klasie, choćby po to, aby te dzieci doświadczyły sukcesów, zamiast 
ciągłych porażek. Pierwsza klasa to ciągły chaos i codzienny ból głowy. Maluch, który 
nie potrafi skoncentrować uwagi na zajęciach, absorbujący uwagę nauczyciela na sobie, 
ciągle chce albo do toalety, albo pić… odmawia udziału w zabawie, bo czuje, że znowu 
nie ma szans ze starszymi od siebie. Zamiast dwóch lat na opanowanie liter, te dzieci 
miały rok. Wczoraj miałam zastępstwo w I klasie, w której jest 6 sześciolatków. Myśla-
łam, że jestem w cyrku! Dzieci słyszą, ale nie słuchają, chodzą po klasie, skaczą, biją 
się, wychodzą z ławki, kłócą się, płaczą, bo nie chcą pisać, rzucają zeszytami, obrażają 
się i wychodzą, trzaskając drzwiami… I do tego uczniowie, którzy chcą się uczyć, ale 
nie mają do tego warunków, bo przez ten hałas nie słyszą nawet swoich myśli. To jesz-
cze gorzej niż było u mnie… Nauczycielka z 23-letnim stażem”. www.edulandia.pl/
edukacja/1,101865,10806679,Nam_chodzi_o_dzieci.html#ixzz2kGbmTE1S (21.11.2013).

6 J. Uszyńska-Jamroc, Narracja metodą przejścia dziecka od nowicjusza do eksperta uczenia 
się, jak się uczyć, „Problemy Wczesnej Edukacji” 6 (2010) nr 2, s. 90–91.

7 T. Neckar-Ilnicka, Uczeń w wieku wczesnoszkolnym- człowiekiem sukcesu(?). Mity 
i fakty, „Problemy Wczesnej Edukacji” 6 (2010) nr 2, s. 161.
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i na jakiej podstawie wysnuł wniosek8, że dzieci w klasach „0” się nu-
dziły, bo była tam tylko zabawa9 i jednostki sprawniejsze intelektualnie 
w grupach zerówkowych cierpiały, nie mogąc znaleźć aktywności na 
odpowiednim dla siebie poziomie. To również wydaje się być miałkie 
tłumaczenie, ponieważ każde dziecko po uzyskaniu odpowiedniej 
opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mogło pójść do szkoły 
jako 6-latek i dyrektor placówki szkolnej musiał respektować wydaną 
przez psychologa opinię.

Popatrzmy na świat dziecka z jego strony – czy dla przedszkola-
ka głównym źródłem wiedzy o świecie nie jest zabawa? Jaki jest cel 
robienia z przedszkola uniwersytetu? Mimo oczekiwań społecznych 
nie zmienimy psychologii rozwojowej. Fakt, iż dziecko trzyletnie np. 
liczy, zna kolory, czyta czy obsługuje komputer nie znaczy wcale, że 
jest „dobrze rozwinięte”. Wówczas można powiedzieć, że jest wyuczone, 
co nic i tak nie zmienia, bo rozwój jego emocji, funkcji społecznych 
i intelektualnych znajduje się nadal w ramach wyznaczonych przez 
naturę10. Dziecko w sposób spontaniczny dąży do poznania siebie 
i świata. Dorosły musi stworzyć mu odpowiednie do tego warunki, 
polegające na zapewnieniu odpowiedniej proporcji miedzy tym, co 
dziecko robi samo, a w czym mu pomagamy11.

Czytając relację rodziców na temat funkcjonowania szkoły, dowia-
dujemy się, że znakomita ich większość nie jest gotowa na przyjęcie 

8 Edukacja przedszkolna jest oparta o program nauczania, w przedszkolu dzieci 
i rodzice otrzymują również po każdym roku informację o postępach dziecka i jeśli na-
uczyciel przedszkola stwierdzał, że dziecko cechuje się gotowością szkolną we wszystkich 
obszarach – intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, grafomotorycznym mogło, 
po uzyskaniu opinii psychologa i pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej o rok wcześniej.

9 Zarzucanie zabawy na rzecz przyjęcia postawy, iż więcej pożytku będzie z ogra-
niczenia jej na rzecz edukacji jest poważnym błędem. Dziecko poprzez zabawę uczy 
się wielu umiejętności i ma możliwość komunikowania dorosłym o sobie w sposób 
najpełniejszy. Zob. D. B. Elkonin, Psychologia zabawy, Warszawa 1984; G. Kapica, Za-
bawa jako forma wychowania [w:] Encyklopedia Psychologii, red. W. Szewczyk, Warszawa 
1998; B. Sułkowski, Zabawa. Studium socjologiczne, Warszawa 1984; J. Trowell, L. Miller, 
L. Holditch, Od trzylatka do pięciolatka, Warszawa 1997; D.Waloszek, Zabawa. Edukacja, 
Zielona Góra 1996.

10 Zob. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. 
Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 2003, s. 45–80.

11 Zob. L. Telka, Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce- wychowanek i wycho-
wawca, „Problemy Wczesnej Edukacji” 8 (2012) nr 4, s. 7.
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tak małych dzieci. Jak tu zatem mówić o tworzeniu warunków do tego, 
by dzieci harmonijnie się rozwijały i działo się to w bezpiecznych wa-
runkach? Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli dziecko urodzone 
jest w grudniu to przychodzi do szkolnej zerówki jeszcze jako 4 latek! 
W klasie „0” pracuje tylko jedna pani, nie ma – tak jak w przedszkolu 
– pań tworzących tzw. pomoc nauczyciela czy nawet woźnej lub kucharki, 
które w trudnych sytuacjach ratowały maluchy12. W klasie jest jedna 
pani13 i 24 dzieci, a szkoła jest duża i trudna do ogarnięcia dla bardzo 
małych ludzi, którzy sami niekiedy nie potrafią trafić do toalety (a kto 
ma tam z nimi iść, skoro pani musi zostać z resztą dzieci w klasie?) lub 
na stołówkę w czasie przerwy, gdzie nagle na korytarzach pojawiają 
się tłumy biegnących po schodach również szóstoklasistów, którzy na 
potrącanych młodszych kolegów nie zwrócą najmniejszej uwagi. Może 
są osoby, dla których ten argument jest mało przekonywujący, zdaje się 
jednak, że jest to najmocniejszy głos w ustach rodziców, którzy boją się 
o bezpieczeństwo dzieci. Brak bezpieczeństwa rodzi bowiem inne lęki, 
a w konsekwencji również brak zaufania. Można to jeszcze zilustrować, 
powołując się na wypowiedz Bogusława Śliwerskiego z jego blogu: 

„Oto fakty z terenu, a nie z wirtualnych marzeń polityków: prezydent 
jednego z miast zamierza utworzyć zamiast trzech klas pierwszych 

– w ramach oszczędności – dwie klasy 34-osobowe dla ośmiolatków 

12 Można to zilustrować następująco: Szkoła: Brak posiłków lub jeden dziennie 
ograniczony czasem trwania przerwy miedzylekcyjnej; brak dostępu do wody pitnej; 
jeden nauczyciel w klasie oraz świetlicy; brak opieki po zajęciach lub odziały świet-
licowe wspólne z uczniami; utrudniony dostęp do sanitariatów wspólnych dla całej 
szkoły; problemy lokalowe, braki w wyposażeniu; mniejszy zakres lub brak zajęć 
dodatkowych; ograniczony dostęp lub brak dostępu do specjalistów; przebywanie 
przedszkolaków na korytarzach lub w szatniach ze starszymi dziećmi, niekiedy nawet 
gimnazjalistami. Przedszkole: Regularne posiłki trzy razy dziennie bez ograniczenia 
czasu ich spożywania; dostęp do napojów lub wody pitnej; wsparcie dodatkowej osoby 
podczas ubierania, wydawania posiłków, sytuacji nieprzewidzianych; całodzienna 
opieka; cała infrastruktura przystosowana do małych dzieci; bogate wyposażenie, 
plac zabaw w standardzie; duży wybór zajęć dodatkowych ważnych dla rozwoju np. 
rytmika; dostęp do specjalistów np. logopedy; obecność na terenie palcówki tylko 
dzieci w wieku przedszkolnym. Zob. D. Bronk, P. Kowalczuk, Edukacja polisensoryczna 
najmłodszych czyli politykierska retoryka dilerów szczawiu i mirabelek, „Problemy Wczesnej 
Edukacji” 8 (2012) nr 4, s. 101.

13 Nauczyciele czują się również zagubienie, nie są przygotowani by pracować 
z małymi dzieci w realiach klasy szkolnej, która nie jest zupełnie przygotowana by 
sprostać potrzebom 5 i 6-latków.
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(sic!), 28-osobowe dla siedmiolatków, zaś resztę wygospodarowanych 
w ten sposób miejsc przeznaczyć na sześciolatków. W innej gminie 
dzieci w szkolnych oddziałach przedszkolnych po odbyciu 5-ciu go-
dzin podstawy programowej stoją w drzwiach szkoły, bo samorząd 
nie zorganizował dla nich opieki świetlicowej.”14 Jak tu zatem nie bać 
się szkoły? Jak nie ratować dzieci przed edukacją w takich warun-
kach? Jak ufać ministerialnym zapewnieniom, że szkoła jest gotowa? 
Że posyłając 6-latki do klasy pierwszej, robimy im przysługę, bo tak 
przecież uczą się dzieci w Niemczech, Szwajcarii, całej cywilizowanej 
Europie? Ale czy w tej stawianej za przykład Europie szkoły wyglądają 
jak polskie biedne tysiąclatki, w których dyrektorzy dwoją się i troją 
by jeszcze „upchnąć” gdzieś choć jedną klasę (piwnica przerobiona 
na klasę dla „0” czy pomieszczenie świetlicowe), by nie pracować na 
dwie zmiany? Czy tyle samo dotacji oświatowych, co w Polsce, idzie 
w ślad za małym Holendrem czy Belgiem15, by stworzyć mu godne 
warunki nauki w szkole?

Rozwiązanie „sporu edukacyjnego” wydaje się być niezwykle 
proste. Przygotowanie reformy winno rozpocząć się przede wszystkim 
od zwiększenia w znaczny sposób oświatowych subwencji, w ślad 
za czym iść powinno stworzenie niezbędnej infrastruktury szkolnej 
z zapleczem psychologiczno-pedagogicznym, w postaci dodatkowych 
etatów nauczycielskich, tworzeniem małych liczebnie klas i przygo-
towaniem dobrej podstawy programowej. W tak zmienionej polskiej 
szkole, zmienionej naprawdę, powinny zostać umieszczone 5- i 6-latki. 
W tej kwestii zrobiono do dziś bardzo niewiele, a konsekwencje tego 
widoczne są wyraźnie w negującej postawie rodziców.

Budowanie zaufania na kłamstwie nie powiedzie się. Nie można rzeszy 
rodzicom wmówić, że to co widzą w szkołach wygląda inaczej, a im się tylko 
wydaje, że jest źle16. Nie sposób w państwie demokracji powiedzieć, że my 

14 www.sliwerski-pedagog.blogspot.com (21 XI 2013).
15 W Belgii np. rodzic poza tornistrem i wyprawką plastyczną dla dziecka nie kupuj 

już nic. Podręczniki uczeń otrzymuje w placówce edukacyjnej, niezależnie od progów 
dochodowych rodziców. Nad systemem zaś edukacji sprawuje piecze aż dwóch mini-
strów. Zob. J. Kułak-Pełka, E. Żukowska, Belgijski system oświatowy, „Dyrektor szkoły 

”, 2000 nr 11, s. 27–28.
16 Raport o stanie szkoły powstał jako inicjatywa rodziców. Jest umieszczony na 

stronie Rzecznika Praw Rodziców. Minister Szumilas zarzucał mu jednostronność, 
a niektórzy dyrektorzy placówek brak rzetelności, ale dotychczas nie powstał żaden 
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– władza – wiemy, co jest dla was lepsze. Ludzie, którym społeczeństwo 
udzieliło kredytu zaufania, wybierając ich do struktur parlamentarnych 
i rządowych, winni być otwarci na dialog i rzeczową argumentację, kie-
dy trzeba będzie podejmować ważne dla społeczeństwa decyzje. Takiej 
postawy oczekuje od polityków społeczeństwo demokratyczne. Ludzie 
pragną być traktowani podmiotowo. Ta postawa generuje zaufanie i po-
woduje tworzenie właściwej atmosfery społecznej, atmosfery ufności, 
bez której nie można budować zdrowych relacji, solidarności i ładu. Brak 
owej podmiotowości w relacjach między rodzicami dzieci a MEN zrodził 
ogromy bunt, podszyty żalem i wrogością, brakiem zaufania i niechęcią. 
Sześciolatki, które w obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej mają 
być w myśl platońskiej wizji uruchomioną właśnie „rezerwą politycznej 
użyteczności”, są brane w obronę przez rodziców, którzy reformę rozu-
mieją jako zamach na ich konstytucyjne prawa.

Dziecko w pierwszej kolejności należy do rodziny i to rodzice 
mają prawo i obowiązek decydować o jego losie i dobru, istniejąca zaś 

alternatywny dokument ministerialny na temat poziomu przygotowania szkół na 
przyjęcie 6-latków. Możemy w nim przeczytać np. Relacja z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Augustowie: „Lekcje tylko w ławkach, żadnych innych zajęć. 45 minut 
lekcji i przerwań. SP nr 11 w Inowrocławiu: „Ławki jedna przy drugiej nie pozwalają 
nawet na uatrakcyjnienie zajęć poprzez prowadzenie zabaw ruchowych”. SP nr 4 w 
Jaśle: „Pierwsze klasy razem z sześciolatkami są 32-osobowe, nauka w ławkach od 
dzwonka do dzwonka, nie ma żadnych dywanów do zabawy, nawet gdyby były, to nie 
ma miejsca na ich rozłożenie”. Dzieci moczyły się, bo wychowawczyni nie wiedziała, 
jak rozwiązać problem wyjścia do toalety. Doświadczenia rodziców. SP nr 30 w Lubli-
nie: „Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla dzieci sześcioletnich (w klasach mieszanych, tj. 
złożonych z dwóch roczników), muszą po prostu doganiać dzieciaki o rok starsze”. SP 
nr 61 w Warszawie: „Wychowawczyni nie wiedziała, jak rozwiązać problem wyjścia 
dzieci do toalety w czasie lekcji (czy iść z nim do toalety, czy zostać z klasą), w efek-
cie dzieci moczyły się. Nauczyciel angielskiego nie przyjmował do wiadomości, że 
dzieci nie potrafią pisać, i zadawał prace domowe, np. podpisz obrazki zwierząt”. SP 
nr 113, Wrocław: „Rodzice dostali kartki z prośbą o przyniesienie wielopaku papieru 
toaletowego, ręczników papierowych i mydła. Dodatkową kartkę dostałam też ze 
świetlicy, do której muszę przynieść 30 zł na semestr lub kupić: artykuły papiernicze, 
drobne zabawki, środki higieniczne”. SP w Zelgnie: „Głównym problemem jest pora 
dojazdu autobusu do szkoły. Mój jeszcze 4-latek (rocznik 2008), chodząc do «zerówki», 
na przystanku, skąd odbiera go szkolny autobus, musi stawić się na godzinę 6.35”.SP 
nr 17 w Tarnowie: „W toalecie brak ciepłej wody, mydła oraz papieru toaletowego. Na-
uczyciele mają swój, który przynoszą i zabierają ze sobą. W szkole mojej córki są trzy 
szkoły, tzn. podstawówka, gimnazjum oraz liceum. Nie ma oddzielnych wejść, nie ma 
oddzielnych szatni”. www.rzecznikrodzicow.pl (21 XI 2013).
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w postmodernizmie potrzeba socjalizacyjnego przymusu, jakiemu 
podlega dziecko, by móc sprostać oczekiwaniom nowożytnych państw 
w zakresie kształtowania ujarzmionej, w gruncie rzeczy poddańczej 
nowożytnej formuły ludzkiej podmiotowości-tożsamości, niszczy ten 
pierwotny ład17.

Państwo nie wywiązuje się ze swej powinności w kwestii eduka-
cji, ponieważ z wielkim trudem zapewnić może odpowiedni poziom 
oświaty. Ministerialne decyzje budzą tym samym w rodzicach obawę 
i nieufność, tak wielką, iż chcą oni ratować swoje dzieci przed szkołą 
i edukacją. Refleksja ta jest smutna i nie napawa optymizmem, wska-
zuje na rażące braki w rozumieniu najbardziej podstawowych prawd 
rządzących życiem społecznym.
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Anna Marek-Bieniasz

Problem zaufania w kontekście 
współczesnych zagrożeń ekologicznych 
a myśl Jana Pawła II

Przyroda jest dobrem wspólnym całej ludzkości. Jest to dobro 
w poważnym stopniu zdegradowane. Zrozumienie istoty jego degra-
dacji jest możliwe dzięki wyjaśnieniu, czym jest zło. W ujęciu Jana 
Pawła II, zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie 
powinno się znajdować, jest niedostatkiem1. Zło wyrasta na zdro-
wym podłożu dobra, będąc pewną tajemnicą. Tajemnicą jest także 
dobro, którego zło nie jest w stanie zniszczyć i które „krzewi się” na 
tym samym podłożu co zło. Dobro trwa obok zła, rosnąc na podłożu 
ludzkiej natury2. Człowiek jest sprawcą zła i jednocześnie jego ofiarą3. 
Zło zostało popełnione już na początku dziejów ludzkości z powodu 
amor sui – miłości własnej, która popchnęła pierwszych rodziców ku 
pierwotnemu nieposłuszeństwu. Ono dało początek rozszerzaniu się 
grzechu w całych dziejach człowieka4.

Wskazania te odnieść można do relacji człowiek–przyroda. Czło-
wiek rzeczywiście jest i sprawcą, i ofiarą zła wyrządzonego przyrodzie. 
Człowiek występował przeciw przyrodzie w pewnym sensie zawsze, 
gdyż antropopresja ekologiczna jest zjawiskiem towarzyszącym roz-

1 J. Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 11.
2 Zob. tamże, s. 12.
3 Tamże, s. 15.
4 Tamże, s. 14.
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wojowi cywilizacyjnemu5. Jednakże w ostatnim czasie posunął się do 
jej degradacji w skali globalnej, stając się rzeczywistą ofiarą uczynio-
nego zła. Człowiek do tego stopnia jest zagrożony skutkami degra-
dacji przyrody, iż niektórzy autorzy wskazują na możliwość końca 
człowieka jako gatunku biologicznego6. Degradacja przyrody na tak 
wielką skalę, jaką dziś obserwujemy, wynika m.in. z postaw ludzkich 
o charakterze egoistycznym – przedkładaniu sfery mieć nad być. Dą-
żeniu do maksymalnego zysku i lekceważeniu strat, jakie ponosi przy 
tym przyroda. Wśród przyczyn kryzysu ekologicznego o charakterze 
psychospołecznym wskazuje się też m.in. celowe ukrywanie kosztów 
środowiskowych, jakie wiążą się z podejmowaną działalnością poli-
tyczną, ekonomiczną, gospodarczą i inną7.

Zagrożenia ekologiczne stanowią dziś grupę największych współ-
czesnych zagrożeń dotyczących człowieka. Istnieje więc potrzeba 
przeciwdziałania im. Jednakże to właśnie człowiek jest, na skutek 
nadmiernej antropopresji, przyczyną pogłębiającego się kryzysu ekolo-
gicznego. Występuje więc niejako w podwójnej roli. Z jednej strony roli 
tego, kto niszczy przyrodę, m.in. na skutek nieopanowanej konsumpcji. 
Z drugiej, tego kto winien się o nią troszczyć i być za nią odpowiedzial-
ny. W związku z tą widoczną ambiwalencją, postawić można pytanie 
o zaufanie do człowieka w sytuacji kryzysu ekologicznego.

Ambiwalencja człowieka a problem zaufania
W pracy Pamięć i tożsamość Jan Paweł II wskazuje, że człowiek jest 

istotą w sobie „podzieloną”8. Jest skłonny do złego na skutek grzechu 
pierworodnego, który jest „grzechem dziedzicznym”9. „Jako taki, ozna-
cza on pewną wrodzoną grzeszność człowieka, skłonność do złego 
raczej niż do dobrego, która w nim tkwi”10. Człowiek niszczy porządek 

5 Zob. R. Janikowski, Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju 
społeczeństwa i gospodarki, Warszawa 2004.

6 Zob. P. Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, tłum. 
M. Betley, Warszawa 2010.

7 Zob. K. Waloszczyk, Planeta nie tylko ludzi, Warszawa 1997, s. 24. Zob. też Psycho-
logiczne konteksty jakości życia społecznego, red. R. Derbis, Częstochowa 2010.

8 J. Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt. s. 26.
9 Tamże, s.25–26.
10 Tamże, s. 26.
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w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich 
rzeczy stworzonych11. Może bowiem czynić dobrze albo źle. Jeśli czyni 
źle, grzeszy. Grzech jest przyczyną degradacji. Degraduje m.in. „samego 
człowieka, ponieważ nie pozwala mu osiągnąć jego pełni”12. Człowiek 
może jednak i powinien kochać rzeczy stworzone przez Boga13. Jako 
dar Boży powienien je też szanować i poważać.

Używając stworzenia i korzystając z niego w ubóstwie i wol-
ności ducha, [człowiek] dochodzi do prawdziwego posiadania 
świata, jako ten, który nic nie ma, a posiada wszystko”14.

Posiadanie nie jest więc w ujęciu Jana Pawła II związane z gro-
madzeniem i zdobywaniem dobr materialnych, ale z właściwym ko-
rzystaniem z daru, jakim jest przyroda. Korzystanie z „zespołu dóbr”, 
jakim jest przyroda, ma mieć charakter ograniczony – być używaniem 

„w ubóstwie”, co oznacza, iż ma odpowiadać rzeczywistym potrzebom 
człowieka, a nie jego żądzom czy też potrzebom sztucznym.

Pojęcie „posiadania” w odniesieniu do dobra, jakim jest przyroda 
nie ma więc znaczenia w ujęciu Jana Pawła II, jakie zwykło się jej 
przypisywać. Nie oznacza „mieć” coś, lecz raczej „należycie korzy-
stać”. Korzystając z przyrody, należy odczuwać do niej szacunek 
jako do ofiarwanego człowiekowi dobra. Jest to jednak dobro dane 
i zadane15, a raczej „zespół dóbr”, gdyż przyroda składa się z wielu 
komponentów – ożywionych i nieożywionych. Człowiek posiada te 
dobra, co nie oznacza jednak, iż jest ich właścicielem. Może jednak 
z nich w odpowiedzialny sposób korzystać i przyczyniać się do ich 
poznania. Ludzka ambiwalencja jednakże jest przyczyną, że człowiek 
często zamiast dobro to pomnażać, degraduje je poprzez korzystanie 
z przyrody w niewłaściwy sposób. 

Jan Paweł II wskazuje, że w naszej epoce ujawnia się wciąż nara-
stający dystans pomiędzy olbrzymim przyrostem tego, co człowiek 
posiada, a jego niedorozwojem moralnym – niedorozwojem tego, kim 

11 Tamże.
12 Tamże, s. 27.
13 Tamże, s. 28.
14 Tamże.
15 Tamże, s. 122.
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jest16. Człowiek w zakresie tego kim jest, nie dogania tego, co posiada17. 
Autor nawiązuje w swojej refleksji do raportów Klubu Rzymskiego 
(Granice wzrostu, Ludzkość w punkcie zwrotnym). Według niego:

Autorzy raportów domagają się […] zniesienia dysproporcji 
pomiędzy tym, co człowiek posiada, a tym, czym jest. Jed-
nakże nie widać siły w człowieku, rozumianym w wymiarze 
całego globu, która by do tego mogła doprowadzić18.

Współczesna cywilizacja według Jana Pawła II posiada oznaki wska-
zujące, iż jest pozytywistyczna i agnostyczna, gdyż kieruje się zasadą: 
myśleć i działać tak, „jakby Bóg nie istniał”19. Zasada ta związana jest 
z mentalnością scjentystyczną i proponowana przez ludzi reprezentu-
jących współczesną naukę, literaturę i mass media20. Program współ-
czesnej cywilizacji jest według Karola Wojtyły „programem konsumpcji 
środków, a nie stawiania transcendentnych celów”21. Jest to szczególny 
symptom czasów, w których żyjemy. Efektem tego programu jest m.in. 
wielkie ubóstwo ludzi w krajach tzw. Trzeciego Świata22. Na skutek 
niesprawiedliwego podziału dóbr w ujęciu globalnym – pomiędzy 
bogatą Północą i ubogim Południem zwiększa się przepaść pomiędzy 
społeczeństwami żyjącymi w dobrobycie a społeczeństwami strefy 
niedorozwoju, gdzie setki milionów ludzi głoduje i prowadzi życie 
w warunkach niejednokrotnie skrajnej nędzy. Świat nie przedstawia 
pola prawdziwego braterstwa. Jednocześnie wzmożona moc i potęga 
człowieka grozi zgładą samemu rodzajowi ludzkiemu23.

16 K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, dz. cyt. 188.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 189.
19 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 54–55.
20 Zob. tamże, s. 55.
21 K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 235.
22 Znaczenie pojęcia Trzeci Świat wyjaśnia Jan Paweł II w pracy Pamięć i tożsamość. 

Są to inaczej kraje ubogiego Południa, którego ubóstwo zamiast maleć, stale rośnie na 
skutek niekontrolowanego kapitalizmu. Wszystko to z jednej strony służy bogaceniu 
się bogatych, z drugiej zagraża dalszym zubożeniu się ubogich. Zob. J. Paweł II, Pamięć 
i tożsamość, dz. cyt., s. 127–128.

23 Zob. K. Wojtyła. Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 190.



289Problem zaufania w kontekście współczesnych zagrożeń ekologicznych

Miłość i realizacja wartości eko-etycznych jako droga 

zażegnania globalnych zagrożeń ekologicznych
Człowiek „w całym swoim stosunku do świata, do rzeczywistości, 

usiłuje zaznaczyć siebie, swoje «ja» - i musi tak postępować, gdyż na-
tura jego bytu tego się domaga”24. Przy czym swoją osobową obecność 
w świecie przyrody, jak i w społeczeństwie, może zaznaczać w sposób 
pozytywny lub negatywny – odpowiedzialnie lub nieodpowiedzialnie. 
Wszystko to zaś zależy od tego, jak będzie samostanowił o sobie, a w 
związku z tym, co będzie czynił. Przyroda według Jana Pawła II jest 
darem dla człowieka. Człowiek powinien mieć świadomość tego, że 
został obdarowany. Z tej świadomości musi się tworzyć inna kultura, 
inna cywilizacja, inne stosunki gospodarcze, stosunki produkcji i roz-
działu dóbr, inne zrozumienie wartości i nadwartości25. Do zmiany 
profilu tych wszystkich stosunków dojść może dzięki miłości. Człowiek, 
który jest dziś uwikłany w mechanizm „wielkiej machiny użytkowa-
nia i konsumpcji, co dzieli świat i przeciwstawia sobie ludzi”26 ma się 
kierować miłością. Miłość zaś „idzie w parze z ubóstwem”27.

Według Jana Pawła II filozofia oparta w jakiejś mierze na doświad-
czeniu śmierci, a raczej doświadczenia umierania, gdyż ludzie stwier-
dzają fakt śmierci, a doświadczają umierania28, doszła do zrozumienia 
wartości życia. Człowiekowi właściwe jest bowiem pragnienie życia. 
Odrzuca on myśl o ostatecznym końcu swojej osoby. Żywi wręcz „lęk 
przed unicestwieniem na zawsze”, który jest, według autora, chyba 
podstawowym argumentem ex contrario za wartością życia29. Jedno-
cześnie za tym, jak ujął to św. Tomasz z Akwinu, że „byt jest dobrem”30 
i że „lepsze jest istnienie od nieistnienia”31.

W poglądach Jana Pawła II pojawia się więc zarówno kategoria 
szacunku do przyrody, jak i szacunku dla życia. Człowiek powinien 

24 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 15.
25 Tenże, Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 78.
26 Tamże, s. 69.
27 Tamże.
28 M. Heidegger, Być i mieć, w. 50.
29 K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 192.
30 Św. Tomasz z Akwinu, Sum. Theol., I, q. 5, a. 3, c. Cyt. za: K. Wojtyła, Znak sprze-

ciwu, dz. cyt., s. 193.
31 Tenże, Sum. Theol., I, q. 4, a. 1, ad 3. Cyt. za: K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 193.
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realizować w życiu właściwe wartości. W tym celu powinien zacho-
wywać przykazania. Wśród nich przykazanie: „Nie zabijaj!”. Zacho-
wując to przykazanie człowiek odkrywa wartość życia pod różnymi 
postaciami i uczy się coraz głębszego szacunku dla życia32. Dzięki jego 
zachowywaniu człowiek może „poruszać się coraz swobodniej pośród 
całego stworzonego świata”33.

Obiektywizacja osoby poprzez czyn
W ujęciu Karola Wojtyły człowiek stanowi jedność ze światem 

poprzez dzieło stworzenia34. Jednakże dzieje człowieka i dzieje świata 
na skutek pierwotnego upadku ludzkości (grzechu pierworodnego) 
poddane są działaniu „anty-Słowa”, które jest „anty-Miłością” i „anty-
-Ewangelią”35. Człowiek musi się trudzić, aby wytrwać w dobru36. Wraz 
z postępem trud bycia człowieka i związana z nim odpowiedzialnośc za 
prawdziwe dobro czy też zło narasta37. Człowiek jest istotą dynamiczną. 
Wyjaśniając istotę człowieka jako osoby, a więc nie tylko jego warstwy 
materialnej, autor analizuje ludzki dynamizm poprzez czyn, który jest 

„szczególnym momentem oglądu – czyli doświadczenia – osoby”38. Osoba 
obiektywizuje się poprzez czyn – będąc jego czynnikiem sprawczym 
– podmiotem. Czyn zaś posiada realność przedmiotową względem 
osoby, stąd relacja osoba–czyn, najlepiej ukazuje kim jest człowiek. 
Trzeba powiedzieć, iż niezwykle ważne dla zrozumienia i określenia 
człowieka jako istoty odpowiedzialnej jest włączenie do antropologii 
filozoficznej przez Wojtyłę pojęcia doświadczenia etycznego. Doświad-
czenie etyczne odróżnia on od empirystycznego oglądu redukowanego 

„do czysto zmysłowych treści”39, a także od schelerowskiej emocji 
fenomenologicznej. W przeciwieństwie do Maxa Schelera Wojtyła nie 
uznaje prymatu emocji w stosunku do rozumu. Przeciwnie, wskazuje 
prymat rozumu względem uczuć. Poza tym inaczej niż Scheler uważa, 

32 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 35.
33 Tamże, s. 35.
34 Zob. K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, dz. cyt., s. 44.
35 Zob. tamże, s. 44, 79.
36 Tamże, s. 191.
37 Zob. tamże.
38 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2011, s. 58.
39 Tenże, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969) z. 2, s. 5, 12–13.
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że wartość moralna wiąże się z przedmiotową treścią czynu, a nie z in-
tencjonalnym odczuciem wartości. Doświadczenia etycznego nie można 
ujmować jako doświadczenia zmysłowego, gdyż „zmysły funkcjonują 
w ludzkim poznaniu wraz z umysłem”40. Ponieważ, jak zakłada Woj-
tyła, człowiek jest psychofizyczną jednością duchowo-cielesną, a nie 
wyłącznie istotą cielesną, jego doświadczenie nie może być wyłącznie 
zmysłowe. Ma ono w sobie z jednej strony „poczucie rzeczywistości”, 
z drugiej „poczucie poznawania” jako „swoistego odniesienia do tego, 
co istnieje w sposób realny i obiektywny”, czy też „jako dążenie do 
przedmiotu”41. Z kolei w ramach doświadczenia etycznego wyróżnia 
Wojtyła „doświadczenie moralne” rozumiane jako praktykowanie 
czynów moralnych, przeżywanie dobra i zła moralnego w aspekcie 
osobowym i społecznym oraz „doświadczenie moralności”42. Analiza 
doświadczenia moralnego ma na celu uchwycenie faktu sprawczości 
moralnej człowieka jako osoby. Tego, „że jest sprawcą” i „że jest świad-
kiem” „dobra czy zła moralnego, które rodzi się wraz ze sprawczością 
osoby w czynie”43. Doświadczenie moralne jest faktem moralnym, a w 
odniesieniu do faktów moralnych rodzi się doświadczenie moralności. 
Doświadczenie moralności wiąże Karol Wojtyła ze zrozumieniem sta-
nowiącym o „zasadniczej strukturze i dynamice ludzkiego poznania 
w ogólności”44. Człowiek uchwyca siebie „poprzez moralność, która 
stanowi podstawę zrozumienia człowieczeństwa”45. Wojtyła wskazuje 
jednocześnie na swego rodzaju bezradność zmysłów wobec faktów 
moralnych. Dlatego też o faktach moralnych nie można np. nic powie-
dzieć na podstawie analizy funkcjonowania ludzkich zmysłów, ani 
ogólniej mówiąc ludzkiego ciała. Można zaś o nich mówić na gruncie 
nauki o moralności, przy założeniu, iż moralność stanowi ogół faktów 
moralnych46. Związek doświadczenia moralności z doświadczeniem 
człowieka wskazuje na istniejącą relację między etyką a antropologią 
w ujęciu Karola Wojtyły. Antropologii nie da się do końca adekwatnie 

40 Tenże, Problem teorii moralności, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, 
t. 3. Warszawa 1969, s. 219.

41 K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, dz. cyt., s. 13–14.
42 Tamże, s. 17.
43 Tamże, s. 18.
44 K. Wojtyła, Problemy teorii moralności, dz. cyt., s. 229.
45 Tenże, Problem doświadczenia w etyce, art. cyt., s. 14.
46 Tenże, Problemy teorii moralności, dz. cyt., s. 229.
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sformułować bez uwzględnienia doświadczenia etycznego jako właś-
ciwego istocie ludzkiej – osobie. Doświadczenie etyczne nie jest jednak 
jedynym typem doświadczenia człowieka, dlatego antropologii nie da 
się zastąpić etyką.

W rozumieniu Karola Wojtyły, natura będąc zakorzeniona w esse, 
wyraża się w ludzkich uczynieniach, nie czynach – gdy „coś dzieje się 
w człowieku”, a nie wtedy „kiedy człowiek działa”47. Działanie czło-
wieka jako osoby jest działaniem świadomym. Możność (możliwość) 
działania widzieć można zaś za Tadeuszem Kotarbińskim w dwojaki 
sposób, jako:

· możliwość wewnętrzną – dyspozycjonalną,
· możliwość zewnętrzną – sytuacyjną48.

Możność działania w sensie dyspozycjonalnym związana jest z pew-
nymi cechami czy też dyspozycjami człowieka. W ujęciu Kotarbińskiego 
z siłą, sprawnością i wiedzą, dzięki którym człowiek „w razie chęci” 
będzie mógł coś zrobić (działać). Z kolei możność działania rozumiana 
w sensie sytuacyjnym „dotyczy okoliczności, czyli tego, co się dzieje 
z rzeczami zewnętrznymi względem osobnika i w jakim znajdują się 
stanie w chwili jego impulsu”49. Możność działania zanika z czasem. 
Dotyczy to szczególnie możności sytuacyjnej. Sytuacja niejednokrotnie 
zmusza do czynu50. Kotarbiński ma tu na myśli, iż lepiej jest, by w danej 
sytuacji człowiek działał w określony sposób, niż gdyby zaniechał tego 
działania. Sytuację, która w tym znaczeniu zmusza do czynu nazywa on 

„sytuacją przymusową”. Szczególną jej odmianą jest sytuacja „jednego 
wyjścia” (gdy w partii szachowej trzeba koniecznie oddać hetmana, bo 
inaczej nastąpi mat nieuchronny)51.

Wydaje się, iż sytuacja globalnego, pogłębiającego się kryzysu 
ekologicznego jest właśnie rodzajem sytuacji „zmuszającej” do ade-
kwatnego w niej działania. Chodzi mianowicie o działania niwelujące 
obecne zagrożenia ekologiczne. Jak niejednokrotnie wskazuje się na 
gruncie etyki środowiskowej, a także etyki globalnej – do zmiany 
profilu współczesnych niesprawiedliwych stosunków społecznych 

47 Tenże, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 87.
48 T. Kotarbińsaki, Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982, s. 57
49 Tamże, s. 57.
50 Tamże, s. 65.
51 Tamże, s. 66.
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dojść może dzięki realizacji takich wartości jak: miłość, sprawiedliwość 
wewnątrz i międzypokoleniowa, solidarność z wszystkimi żyjącymi 
istotami, współczucie czy szacunek do życia52.

Podsumowanie
Rozwój współczesnej cywilizacji i techniki przyniósł wiele zagrożeń. 

Kryzys ekologiczny jest jednym z najważniejszych, a także stosunkowo 
dobrze zobiektywizowanych na skutek rozwoju nauk związanych z prob-
lemami środowiskowymi (ekologii, etyki środowiskowej, ekofilozofii 
i in.). Kryzys ten przejawia się zakłóceniem relacji człowiek–przyroda, 
daleko posuniętą degradacją środowiska przyrodniczego i zagroże-
niem kondycji człowieka w jej wymiarze biologicznym, psychicznym 
i duchowym. Jego przyczyną jest m.in. nadmierny konsumpcjonizm 
współczesnych społeczeństw zachodniego kręgu cywilizacyjnego oraz 
zaspokajanie tzw. sztucznych potrzeb. Na przykład w pracy Konsumpcja 
a rozwój człowieka Jan Szczepański dzieli potrzeby na:

· potrzeby rzeczywiste,
· potrzeby otoczkowe,
· potrzeby pozorne53.

Potrzeby otoczkowe i pozorne są nieustannie mnożone w ludzkim 
społeczeństwie. Na nich bazuje społeczeństwo konsumpcyjne, a ich 
nadmierne zaspokajanie prowadzić musi do degradacji środowiska 
przyrodniczego. Natomiast zaspokajanie potrzeb rzeczywistych jest 
konieczne ze względu na podtrzymanie życia, możliwość funkcjono-
wania w środowisku i rozwój człowieka. Wydaje się, że między innymi 
wiedza odnosząca się do istnienia potrzeb ludzkich (koniecznych 
i niekoniecznych) winna kształtować nową relację człowiek–przyroda. 
Człowiekowi potrzebna jest też świadomość zagrożeń, którym pod-
dane jest życie człowieka i jego doczesna przyszłość. Świadomość ta 
mobilizuje do zmagania się o zwycięstwo dobra w każdym wymiarze54.

52 Zob. A. Marek-Bieniasz, Myślenie i życie wg wartości a kryzys ekologiczny, [w:] 
Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym, red. H. Ciążela, W. Dziarnowska, 
W. Tyburski dz. cyt., s. 122–129.

53 J. Szczepański, dz. cyt.. 
54 J. Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 38.
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Człowieka jest niekiedy skłonny zaspokajać egoistyczne cele – za 
wszelką cenę działać na swoją korzyść. Są to tylko pozorne korzyści, 
gdyż jak się okazuje, realizacja egoistycznych celów w efekcie przy-
nosi także wiele szkód – np. w postaci zdewastowanej przyrody, bez 
której człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. To, co miało 
mu przynieść korzyści, obraca się więc przeciw niemu. Człowiek na 
skutek wykroczenia poza to, co naturalne i konieczne sprowadza 
na siebie groźbę samozagłady. Przyszłość człowieka jest bowiem 
niewątpliwie zależna od stanu środowiska naturalnego. Człowiek 
jest częścią przyrody, choć w jego ewolucji dokonał się postulowany 
przez wielu autorów tzw. wielki skok. Według Jareda Diamonda ma 
on związek z rozwojem umiejętności mowy, dzięki której człowiek stał 
się istotą wyjątkową, nieporównywalną z jakimkolwiek zwierzęciem, 
zdolną do tworzenia dzieł sztuki, prowadzenia działalności rolniczej, 
naukowej czy tworzenia wyższej techniki. Rozwój przyniósł jednak 
niebezpieczeństwo zdegradowania otaczającego człowieka środowiska 
przyrodniczego, a w związku z tym ryzyko samozagłady. Bez uwzględ-
nienia przez człowieka faktu bycia odpowiedzialnym i wyciągnięcia 
z tego odpowiednich wniosków mogących mieć swe odzwierciedlenie 
w działaniach praktycznych, ludzka zdolność myślenia może zostać 
unicestwiona, a nasze bycie w świecie stać się częścią jego minionych 
dziejów. Związane jest to ze świadomościowymi i wolicjonalnymi 
aspektami bycia człowiekiem.

Trzeba jednakże zauważyć, że w ramach samej tylko materialnej 
przyrody życie ludzkie nie ma głębszego sensu – człowiek poszukuje 
go przede wszystkim poza nią. W tym celu realizuje nie tylko wartości 
witalne, ale i idealne. Może to pomóc przetrwać człowiekowi w obec-
nej sytuacji, gdy jako niezbędne jawi się skoncentrowanie typowo 
ludzkiego potencjału – nie biologicznych cech człowieka, lecz jego 
psychicznych i duchowych właściwości na kwestii ochrony przyrody. 
Współczesny człowiek, chcąc zachować przy istnieniu własny gatunek, 
musi powodowaną przez siebie degradację przyrody zahamować. Musi 
więc zmienić m.in. swoje eksploatatorskie podejście do przyrody, jak 
się zdaje mające swe źródło m.in. w ewolucyjnie ukształtowanych 
skłonnościach.

Zmiany dotyczące dominującego współcześnie konsumpcyjnego 
stylu życia i sposobu postępowania wobec środowiska przyrodnicze-
go wydają się nieodzowne, gdyż dobro przyrody ściśle związane jest 
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z dobrem człowieka. Świadomość tego winna być budowana między 
innymi w oparciu o wiedzę dotyczącą funkcjonowania przyrody oraz 
wzajemnych zależności między środowiskiem naturalnym i gatunkiem 
ludzkim. Działania w zakresie edukacji ekologicznej winny być zaś na 
tyle zintensyfikowane, by możliwym było (w skali globalnej) ukształ-
towanie nowej, właściwej relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

Czy możemy jednak ufać, że świadomość ekologiczna współczes-
nych społeczeństw na tyle wzrośnie, iż możliwym stanie się zażegnanie 
obecnych zagrożeń związanych z postępującą degradacją przyrody? 
Tymczasem bowiem zauważyć można istotną asymetrię pomiędzy 
eskalacją zagrożeń globalnych a ograniczonym charakterem refleksji 
etycznej skoncentrowanej na przeciwdziałaniu im55. Być może nie należy 
w tym względzie tracić nadziei. Jak wskazuje bowiem Jan Paweł II, nie 
tylko człowiek, ale i ludzkość uczy się na własnych błędach.
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Krzysztof Wodniak

Rodzina jako wspólnota osób wzorem 
zaufania społecznego w życiu publicznym 
w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris 
consortio” Jana Pawła II

W czasach współczesnych coraz bardziej widoczny staje się kry-
zys wszelkich instytucji społecznych, jak i autorytetów, z których do-
świadczenia mogłyby czerpać młode pokolenia. Widoczny jest wciąż 
postępujący kryzys wychowania, którego skutkiem jest wzmagająca się 
demoralizacja społeczeństwa. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie 
wskazywał współczesnemu społeczeństwu nadzieję, którą daje rodzi-
na, jednocześnie ukazując zagrożenia związane z tą instytucją, które 
wpływają w znaczący sposób na budowanie właściwie pojętych relacji 
społecznych. Papież nadzieję upatruje przede wszystkim w żywszym 
poczuciu wolności osobistej, zwróceniu większej uwagi na jakość sto-
sunków międzyosobowych w małżeństwie, w podnoszeniu godności 
kobiety, w odpowiedzialnym rodzicielstwie i właściwym wychowaniu 
dzieci oraz w większej świadomości potrzeby zaciśnięcia więzi pomiędzy 
rodzinami celem niesienia pomocy duchowej i materialnej1. Zagrożenia 
wypływają natomiast z błędnego pojmowania niezależności małżonków 
we wzajemnym odniesieniu, z błędnego pojmowania autorytetu rodziców, 
z napotykanych trudności w przekazywaniu wartości, z wzrastającej 
liczby rozwodów, z plagi przerywania ciąży i sterylizacji, w końcu 

1 Zob. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio [dalej: FC], 6. 
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z mentalności przeciwnej życiu2. Wszystkie te czynniki, wpływając na 
poszczególne relacje członków rodziny, w naturalny sposób przenoszą 
się na inne relacje społeczne i międzyludzkie, często stając się przyczyną 
burzenia zaufania pomiędzy jednostkami i narodami.

Aby trafnie zdefiniować rolę rodziny w społeczności ludzkiej, nie 
można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, człowiek 
jest powołany do życia w prawdzie i miłości, a po drugie, każdy urze-
czywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego3. Prawdy te 
umacniane są w sposób szczególny w rodzinie i poprzez rodzinę, gdzie 
kształtuje się osobowość człowieka, co wpływa na późniejszy rozwój 
całej społeczności. Rodzinę w codziennych zmaganiach niestrudzenie 
wspomaga Kościół katolicki, który wkłada wiele wysiłku w poprawę 
sytuacji podstawowej komórki społecznej na świecie, gdyż świadomy 
jest tego, że jego własne dobro jak i dobro całego społeczeństwa niero-
zerwalnie związane jest z dobrem rodziny. „Tak więc Kościół znajduje 
w rodzinie, zrodzonej z sakramentu, swoją kolebkę i miejsce, w którym 
wchodzi w pokolenia ludzkie, a one w Kościół”4.

Wzajemne zaufanie jest gwarantem pokojowych stosunków mię-
dzyludzkich. Pokój zaś jest możliwy, ponieważ wyrasta z pierwotnego 
zamysłu Bożego. Bóg zapragnął, aby ludzkość żyła w zgodzie i pokoju, 
dlatego położył jego fundamenty nie tylko w samej naturze człowieka, 
ale także w rodzinie5. Jan Paweł II uważa rodzinę za wspólnotę pod-
stawową w najszerszym tego słowa znaczeniu, bowiem posiada ona 

„potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka z anonimowości, 
podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby, wzbogacać 
go głęboko człowieczeństwem i włączyć, zachowując jego odrębność 
i niepowtarzalność w tkankę społeczeństwa”6.

Rodzina naturalna, jako głęboka wspólnota życia i miłości op-
arta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi pierwsze miejsce 
humanizacji osoby i społeczeństwa oraz kolebkę życia i miłości. Jest 
ona założoną i ożywioną przez miłość wspólnotą osób: mężczyzny 
i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych7. Słusznie za-

2 Zob. tamże.
3 Zob. Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 16.
4 FC, 3, 15; zob. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes [dalej: GS], 47.
5 Zob. T. Borutka, B. Żemła, Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, Kraków 2000, s. 65.
6 FC 43.
7 Zob. tamże, 18.
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tem Kompendium nauki społecznej Kościoła uznaje rodzinę za pierwszą 
naturalną społeczność, „instytucję Bożą, która leży u podstaw życia 
osób, jako pierwowzór każdego porządku społecznego”8. Rodzina staje 
się dla człowieka od pierwszych godzin życia podstawą wychowania, 
a rodzice największymi autorytetami. Rodzina tym samym staje się 
kolebką i najskuteczniejszym narzędziem humanizacji i personalizacji 
społeczeństwa, ponieważ współpracuje w pełni i w sposób sobie tylko 
właściwy w budowaniu świata, czyniąc życie naprawdę ludzkim, zwłasz-
cza przez to, że strzeże, zachowuje i przekazuje cnoty oraz wartości9. 

Każde poczęte życie jest owocem miłości pomiędzy małżonkami, 
a małżonkowie okazując miłość, kształtują wrażliwość i uczą miłości 
swoje potomstwo. Miłość ta jest wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem 
ostatecznym każdej rodziny, gdyż bez niej przestaje być ona wspólnotą 
osób, nie może żyć, wzrastać i doskonalić się jako wspólnota osób10. To 
rodzinie Bóg powierzył misję przekazywania życia i opiekę nad nim, 
aby miała ona decydujący udział w kształtowaniu przyszłości rodzaju 
ludzkiego. Samych małżonków Bóg powołuje do uczestnictwa w swej 
miłości oraz w przekazywaniu życia poprzez wolną i odpowiedzialną 
współpracę ze Stwórcą: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną» (Rdz 1, 28)”11. Podstawą tej szczególnej misji rodziny jest 
budowanie przyszłości opartej na zaufaniu rodzącym pokój12.

Rodzina, mając kontakt z człowiekiem od początku jego istnienia, 
posiada niezwykłą moc- daną jej w darze od Boga – oddziaływania na 
kształtowanie się oraz rozwój osoby ludzkiej. Uczestniczy ona w ten 
sposób w dziele stwórczym Boga, a małżonków jako fundament ro-
dziny powołuje do „uczestnictwa we władzy i miłości samego Boga 
Ojca i Chrystusa Pasterza, a także w macierzyńskiej miłości Kościoła, 
wzbogaca ich darami mądrości, rady, męstwa i wszystkimi innymi 
darami Ducha Świętego, po to, ażeby pomogli dzieciom w ich ludzkim 
i chrześcijańskim wzrastaniu”13. Tym samym Stwórca ustanowił związek 

8 Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na XLI Światowy Dzień Pokoju, 
„L’Osservatore Romano” wyd. polskie 29 (2008) nr 1 (299), s. 25.

9 Zob. FC 43; zob. GS 52.
10 Zob. FC 18.
11 Zob. tamże, 28.
12 Zob. T. Borutka, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2008, s. 343.
13 FC 38.
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małżeński początkiem i podstawą społeczności ludzkiej, a rodzina stała 
się „pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa”14. Współczesny świat 
domaga się konkretnych form współżycia między ludźmi. Chodzi tu 
przede wszystkim o uznanie przynajmniej pewnych elementarnych, 
a jednocześnie nienaruszalnych zasad, na których można by budować 
właściwe relacje międzyludzkie. Napięcia i konflikty winny być roz-
wiązywane w oparciu o te zasady na drodze dialogu, a nie represji15. 
Fundamentalnym zadaniem rodziny jest zatem kształtowanie człowieka 
wedle tych zasad, by po wkroczeniu w dojrzałe życie był on w stanie 
budować pokój międzyludzki na bazie zdobytego doświadczenia16. Jan 
Paweł II w liście apostolskim do młodych całego świata Parati semper 
podkreśla w szczególny sposób znaczenie rodziny, a nade wszystko 
odpowiedzialność rodziców w kontekście kultury, w szczególności ję-
zyka: „Ważne jest całe dziedzictwo kultury, w centrum którego, niejako 
na co dzień, znajduje się język. Rodzice nauczyli każdą i każdego z Was 
mówić tym językiem, który stanowi podstawowy wyraz społecznej 
więzi z innymi ludźmi”17.

Zaufanie społeczne w czasach współczesnych, ogarniętych konsump-
cjonizmem i relatywizmem moralnym, może cieszyć się odnowionym 
zainteresowaniem, dzięki codziennym świadectwom zwykłych współ-
twórców pokoju, jednostek i rodzin, które przez opanowanie swoich 
namiętności, wzajemną akceptację i szacunek, zdobywają własny pokój 
wewnętrzny i nim promieniują18. Budowę świata opartego na dialogu 
i wyzbytego konfliktów rozpoczynają od tworzenia swojej własnej 
wspólnoty rodzinnej, w której krzewione są wartości chrześcijańskie. 
Dopiero wtedy rodziny będą w stanie stworzyć jedną wielką rodzinę 
ludzką, w której poszanowanie godności każdego człowieka będzie 
stanowiło fundament wspólnych relacji.

14 Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 11; zob. FC 42.
15 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, [w:] Wojna – sprawiedliwa? 

Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 183.
16 zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, [w:] Wojna – sprawiedli-

wa?…, dz. cyt., s. 183.
17 Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati semper, 11.
18  Zob. Jan Paweł II, Osiągniemy pokój wychowując do pokoju. Orędzie na XII Światowy 

Dzień Pokoju, [w:] Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej, red. W. Gizicki, 
Toruń 2009, s. 315.



301Rodzina jako wspólnota osób wzorem zaufania społecznego

W budowaniu świata wyrzekającego się wojen i konfliktów, a op-
artego na wartościach chrześcijańskich i szacunku do drugiego czło-
wieka, uczestniczyć powinni wszyscy członkowie rodziny, podobnie 
jak uczestniczą w tworzeniu wspólnoty domowej. Członkowie rodziny 
winni zatem wciąż na nowo odkrywać wielkość swego posłannictwa 
i nieustannie zabiegać o pokój zarówno wśród swoich członków, jak 
i w całym świecie19. Posłannictwo członków rodziny wyraża się na 
wiele sposobów, jednakże odczytując znaki czasu synod biskupów już 
w 1980 roku nakreślił podstawowe zadania rodziny, które pozostają 
aktualne do dzisiaj, należą do nich: tworzenie wspólnoty osób, służba 
życiu, udział w rozwoju społeczeństwa oraz uczestnictwo w życiu 
i posłannictwie Kościoła20.

By lepiej zrozumieć wkład rodziny jako wspólnoty w budowa-
nie zdrowego społeczeństwa, należy bliżej przyjrzeć się zadaniom 
i odpowiedzialności jaka ciąży na poszczególnych członkach rodziny, 
tworzących tę wyjątkową instytucję.

Szczególną rolę w każdej rodzinie spełniają sami rodzice złą-
czeni sakramentem małżeństwa, będącym wyrazem oblubieńczego 
przymierza zawartego pomiędzy mężczyzną i kobietą. Sakrament 
ten jest jednocześnie wymownym wyrazem komunii miłości pomię-
dzy Bogiem i ludźmi, która znajduje swoje ostateczne wypełnienie 
w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu jednoczącym ludzkość w swoim 
Ciele21. Sakrament małżeński rodzi równocześnie zupełnie wyjątkową 
komunię małżeńską, którą charakteryzuje niepodzielna jedność oraz 
nierozerwalność, prowadząca do pełnej komplementarności kobietę 
i mężczyznę będących już jako jedno22. Małżonkowie, będąc podstawą 
wspólnoty osób, skierowani są ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa 
i stąd winni przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za potom-
stwo, którym obdarzył ich Bóg23.

19 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, dz. cyt., s. 184.
20 Zob. FC 17.
21 Zob. tamże, 12–13.
22 Zob. tamże, 19–20.
23 Zob. GS 50; zob. FC, 14. Jakże wymowny jest podczas obrzędów chrztu św. gest 

zapalenia przez ojca lub ojca chrzestnego świecy od paschału, symbolu Chrystusa 
zmartwychwstałego. Następnie celebrans zwraca się do rodziców: „ Starajcie się, aby 
wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, żyło zawsze jako dziecko światłości”. 
Gestowi temu, w którym wyraża się cały sens przekazu wiary w rodzinie, jeśli ma 
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Waga daru potomstwa sprawia, że człowiek często szuka pomocy 
w udźwignięciu odpowiedzialności poprzez kontakt z Bogiem w mod-
litwie. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. 
Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na 
nowo zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazy-
wać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem 
miłości odnowionym przez Ducha Bożego24. Szerzej mówi o tym Jan 
Paweł II w encyklice Evangelium vitae: „Przez słowo i przykład, przez 
codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice 
uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez 
bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, 
poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dia-
logu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, 
które pomagają przyjmować życie jako dar”25.

Rodzice, kochając się wzajemnie, pozwalają dziecku wzrastać 
w klimacie miłości, uczą miłości do innych, solidarności z innymi, 
bezinteresowności i przebaczenia. Jakość więzi między rodzicami 
wpływa na psychikę dziecka i kształtuje relacje, które nawiązuje ono ze 
środowiskiem26. Trwanie rodziców we wzajemnej miłości to pierwszy 
i wielki dar, którego potrzebują dzieci, by mogły spokojnie wzrastać, 
nabierać ufności w siebie i wiary w życie, i w ten sposób uczyć się 
miłości autentycznej i wspaniałomyślnej.

Miłość rodzicielska do dzieci powinna także wyrobić w rodzicach 
cechy i odwagę prawdziwych wychowawców, takich, którzy dają 
konsekwentne świadectwo własnym życiem, a także stanowczość 
konieczną do kształtowania silnego charakteru nowych pokoleń, by 
pomagać im wyraźnie odróżnić dobro od zła oraz tworzyć sobie własne 
solidne reguły życia, będące wsparciem w przyszłych próbach27. Ma 

być autentyczny, musi towarzyszyć troska rodziców o pogłębienie własnej wiary, 
o podsycanie jej płomienia przez modlitwę i częste przystępowanie do sakramentów 
pokuty i Eucharystii. Dając świadectwo wiary własnemu dziecku, rodzice niosą mu 
orędzie pokoju i autentycznej miłości; Zob. Benedykt XVI, Rodzino, żyj i przekazuj wiarę!, 

„L’Osservatore Romano” wyd. polskie 27 (2006), nr 9–10 (286), s. 9.
24 Zob. List apost. Rosarium Virginis Mariae [dalej: RVM]; zob. FC 59.
25 Jan Paweł II, enc., Evangelium vitae [dalej: EV], 92.
26 Zob. Jan Paweł II, Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju!, Orędzie na XXIX 

Światowy Dzień Pokoju, [w:] Ład międzynarodowy…, dz. cyt., s. 483.
27 Zob. Benedykt XVI, Wychowanie do dobra jest możliwe również w naszych czasach, 

„L’Osservatore Romano” wyd. polskie 29 (2008) nr 4 (302), s. 11.
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to ogromne znaczenie dla przyszłości dziecka i jego dalszych etapów 
rozwoju jak i dla budowania właściwych relacji społecznych opartych 
na miłości bliźniego, solidarności i dialogu. Dlatego też rodzina jest 
pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznoś-
ciom28. Wskazuje ona wartości stanowiące istotę ludzkiego życia, takie 
jak sprawiedliwość, godność osoby, miłość pojęta jako dar z siebie czy 
właściwe rozumienie własnej seksualności, której podstawę stanowi 
czystość prowadząca człowieka do prawdziwej dojrzałości29.

W budowaniu wspólnoty rodzinnej, poprzez którą małżonkowie 
uczestniczą aktywnie w rozwoju społeczeństwa, bezcenne okazuje się 
doświadczenie życiowe rodziców. To ono oraz wartości przekazywane 
dziecku są podstawą zaufania i miłości rodzinnej, mającej swoje od-
zwierciedlenie w stosunkach społecznych. Dobra materialne natomiast, 
stawiane w dzisiejszych czasach często na pierwszym miejscu, mają 
jedynie pomóc poszczególnym członkom rodziny i społeczeństwa 
w realizowaniu swojego powołania do świętości, stając się narzędziami 
solidarności i miłości wobec potrzebujących. Przed prymatem rzeczy 
nad osobą przestrzegał niejednokrotnie Jan Paweł II również w kon-
tekście zaniedbań wychowania religijnego: „niektórzy rodzice uważają, 
że wypełnili swoje obowiązki wobec dzieci, gdy – jako odpowiedź 
na ich życie – dali im więcej dóbr materialnych aniżeli wymaga tego 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Czyż nie jest prawdą, że postę-
pując w ten sposób przekazują młodym pokoleniom świat, który będzie 
ubogi w istotne wartości duchowe, ubogi w pokój i sprawiedliwość?”30. 
W ten sposób młody człowiek zamiast stawać się częścią solidarnego 
społeczeństwa staje się niejako samotną wyspą kierującą się jedynie 
własnymi egoizmami.

Materializm i konsumizm rodziców może zburzyć system wartości 
ukształtowany we wnętrzu młodego człowieka, kreując zarazem nowe 
wartości, całkowicie oderwane od Boga i religii, a oparte jedynie na 
dobrach przemijających. Tymczasem w społecznym zaangażowaniu 
rodziny na pierwszym miejscu powinna stać służba życiu, zarówno 
przez wymiar prokreacyjny, jak i socjalizacyjny, gdyż właśnie w ro-

28 Zob. Sobór Watykański II, dekl. Gravissimum educationis, 3; por. FC 36.
29 Zob. FC 37.
30 Jan Paweł II, Pokój i młodzi idą razem. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju 

1 stycznia 1985, [w:] Ład międzynarodowy…, dz. cyt., s. 377.
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dzinie młodzi ludzie znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, 
które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa31. One też 
decydują o relacjach międzyludzkich, od których uzależniona jest 
sytuacja pokojowa na świecie.

Szczególna rola we wspólnocie rodzinnej przypada kobietom32. 
Należy pamiętać, że stwarzając człowieka „mężczyzną i niewiastą” 
(Rdz 1, 27), Bóg obdarza godnością osobową w równej mierze mężczy-
znę i kobietę, ubogacając ich w niezbywalne prawa i odpowiedzialne 
zadania właściwe osobie ludzkiej33. Pierwotna relacja między matką 
a dzieckiem ma szczególne znaczenie w dziedzinie wychowania reli-
gijnego, ponieważ pozwala skierować ku Bogu umysł i serce dziecka 
na długo przed rozpoczęciem formalnej edukacji religijnej34. Kobiety 
wnoszą w życie rodzinne wielką wartość, dzięki intuicji, zdolności 
rozumienia innych, wrażliwości, zdolności do współczucia. Są spraw-
czyniami pokoju opartego na pojednaniu35.

Jan Paweł II zwraca uwagę także na fakt, że w czasach współczes-
nych kobiety uczyniły znaczny krok naprzód, zajmując liczące się miej-
sca w życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym, 
a przede wszystkim w życiu rodzinnym. Budowa pokoju, którego 
podstawą jest społeczne zaufanie musi obejmować uznanie i promocję 
osobowej godności kobiet, powołanych do spełniania niezastąpionej 
roli w procesie wychowania36. Kobiety bowiem, jako osoby bardziej 
wrażliwe od mężczyzn, od samego początku życia dziecka mają z nim 
lepszy kontakt, którego podstawą jest głębsza więź. To matka, zwłaszcza 
w pierwszych latach życia dziecka, zapewnia mu poczucie bezpieczeń-
stwa, bez którego trudno byłoby mu prawidłowo ukształtować swoje 
człowieczeństwo i nawiązać zdrowe relacje społeczne37. Dlatego tak 
ważne jest by współczesne społeczeństwo uznało niezastąpioną wartość 

31 Zob. P. Kieniewicz, Wychowanie społeczne w świetle „Familiaris consortio”, [w:] 
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Za-
dykowicz, Lublin 2008, s. 76.

32 Zob. T. Borutka, B. Żemła, Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, dz. cyt., s. 69.
33 Zob. FC 22.
34 Zob. Jan Paweł II, Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, [w:] Ład międzynaro-

dowy…, dz. cyt., s. 474.
35 Zob. T. Borutka, B. Żemła, Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, dz. cyt., s. 69.
36 Zob. Jan Paweł II, Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, dz. cyt., s. 473; por. FC 23.
37 Zob. T. Borutka, B. Żemła, Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, dz. cyt., s. 69.
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pracy kobiety w domu, stwarzając struktury, które nie będą zmuszać 
matek do pracy poza domem w sytuacji, gdy te same chcą poświęcić 
swoje siły i zdolności dla rozwoju życia rodzinnego38.

Dla „cywilizacji miłości”, której fundament opiera się na służbie 
życiu, sprawą zasadniczą jest, ażeby mężczyzna czuł się obdarzony 
macierzyństwem kobiety, swojej żony. I to ma z kolei ogromny wpływ 
na cały proces wychowawczy. Ogromnie wiele zależy od tego, czy 
i w jaki sposób uczestniczy on w tej pierwszej fazie opieki nad nowo 
narodzonym dzieckiem, czy i jak angażuje swą męskość i swoje ojcostwo 
w macierzyństwo własnej żony. Co więcej, doświadczenie pokazuje, że 
nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moral-
nej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych, przekładając się 
tym samym później na stosunki społeczne39. Jednak to matka w sposób 
szczególny kształtuje osobowość młodego człowieka, która w kolejnych 
latach jego życia będzie się dalej rozwijać lub przy nieodpowiednim 
wychowaniu zostanie ukształtowana w sposób nieprawidłowy. Ko-
bieta też jako osoba wrażliwsza uczula swoje potomstwo na wartości, 
którymi człowiek powinien kierować się w swoim życiu. Ten program 
wychowawczy ogarnia całe życie i trwa nieprzerwanie. Czyni on osobę 
ludzką istotą odpowiedzialną za siebie i za innych, zdolną odważnie 
i rozumnie zabiegać o dobro całego człowieka i wszystkich ludzi40.

Społeczna działalność kobiety, jej wkład w rozwój młodego pokolenia, 
musi budzić szacunek w społeczeństwie oraz podziw dla tak wielkiego 
poświęcenia, bowiem „gdy kobiety mają możliwość przekazywania 
pełni swoich darów całej społeczności, prowadzi to do korzystnego 
przekształcenia samoświadomości społeczeństwa i jego organizacji, 
tak że lepiej odzwierciedla ono zasadniczą jedność ludzkiej rodziny. 
[…] Bliska kobietom tej epoki jest Maryja, Królowa Pokoju, która jest 
wzorem dzięki swemu macierzyństwu, dzięki świadectwu wrażliwości 
na potrzeby innych, dzięki świadectwu cierpienia”41.

Istotną funkcją rodziny jest służebność, która polega na więzi 
pokoleń w rodzinie, a zwłaszcza na pomocy najstarszych członków 

38 Zob. FC 23.
39 Zob. tamże, 25.
40 Zob. Paweł VI, enc., Populorum progressio, 14.
41 Jan Paweł II, Kobieta wychowawczynią do życia w rodzinie, dz. cyt., s. 476, 477.
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rodziny, okazywanej najmłodszemu pokoleniu i odwrotnie42. Powinna 
polegać szczególnie na wspieraniu najsłabszych członków rodziny 
w niełatwym przeżywaniu starości. Taka postawa buduje trwałe 
więzi pomiędzy członkami rodziny, spełniając bardzo ważne funkcje 
wychowawcze, gdyż młode pokolenie z takich doświadczeń wynosi 
szacunek dla życia i cierpienia drugiego człowieka. Dziadkowie są 
w rodzinie znakiem nieodzownej i cennej więzi między pokoleniami, 
a także zespalają przeszłość z przyszłością w teraźniejszości zbudowanej 
na pokoju43. Osoby starsze w rodzinie stają się symbolem dojrzałości 
i pewnego rodzaju doskonałości, w stronę której powinno podążać 
młode pokolenie.

W przeszłości dziadkowie odgrywali ważną rolę w życiu i rozwoju 
rodziny. Także w podeszłym wieku wciąż mieli udział w życiu swoich 
dzieci, wnuków, a nierzadko i prawnuków, dając na co dzień żywe 
świadectwo troskliwości, poświęcenia i bezwarunkowego oddania. 
Byli świadkami osobistej i wspólnotowej historii, która żyła w ich 
wspomnieniach i mądrości. Młode pokolenia czerpały z tego wielkiego 
dziedzictwa wiary i doświadczenia swoich dziadków, co przenosiło 
się także w znaczący sposób na wychowanie młodego człowieka do 
poszanowania wartości, jaką jest pokój międzyludzki44.

Jan Paweł II podkreśla, że w czasach współczesnych „istnieją 
kultury przejawiające szczególną cześć i wielką miłość dla osób star-
szych. Człowiek stary nie bywa tam nigdy wyłączony z rodziny, czy 
traktowany jako nieużyteczny ciężar. Pozostaje w rodzinie i chociaż 
zobowiązany do poszanowania autonomii nowej rodziny, nadal bierze 
czynny udział w jej życiu, a nade wszystko wypełnia cenne posłan-
nictwo świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych i dla 
przyszłości”45. Takie podejście do osób starszych w rodzinach staje 
się gwarantem właściwego wychowania młodego pokolenia w duchu 
miłości i wzajemnego szacunku.

Dziadkowie pełnią ponadto w rodzinach rolę świadków jedności, 
wartości opartych na wierności jedynej miłości, która rodzi wiarę 

42 Zob. T. Borutka, B. Żemła, Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, dz. cyt., s. 67.
43 Zob. Jan Paweł II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na XXVII Światowy 

Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 15 (1994), nr 1 (159), s. 7.
44 Zob. Benedykt XVI, Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny, „L’Osservatore 

Romano” wyd. polskie 29 (2008) nr 5 (303), s. 29.
45 FC 27.
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i radość życia46. Ich przykład daje młodemu człowiekowi impuls do 
budowy zdrowej rodziny, opartej na wzajemnym szacunku i prawdzi-
wej miłości między małżonkami, jak i pomiędzy rodzicami i dziećmi. 
Młody człowiek uczy się wyrażania w sposób właściwy swoich uczuć 
i emocji, co pozwala na budowanie prawidłowych relacji rodzinnych 
i zjednoczenie członków rodziny.

W czasach współczesnych tak zwane nowe modele rodziny i szerzący 
się relatywizm osłabiły podstawowe wartości komórki rodzinnej47. Rola 
osób starszych została zmarginalizowana, a doświadczenie życiowe 
tych osób pozostaje niewykorzystane, gdyż niesłusznie uznawane jest 
za zbędne. Wiele kultur, „zwłaszcza w następstwie nieuporządkowa-
nego rozwoju przemysłowego i urbanistycznego, doprowadziło i nadal 
prowadzi do niedopuszczalnego zepchnięcia starszych na margines 
życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie 
duchowego zubożenia dla wielu rodzin”48.

W obliczu kryzysu rodziny, właściwym wydaje się być wykorzy-
stanie obecności świadectwa dziadków, czyli osób, które mają silniej 
ugruntowane wartości i wizję życia49. Działanie to może bowiem zmienić 
oblicze współczesnego świata oraz zagwarantować społeczeństwu życie 
w pokoju i szacunku. Jan Paweł II zaznacza, że „życie osób starszych 
ułatwia nam zdanie sobie sprawy z hierarchii wartości ludzkich, ukazuje 
ciągłość pokoleń i wspaniale przedstawia wzajemną zależność Ludu 
Bożego. Osoby starsze mają charyzmat przekraczania barier miedzy 
pokoleniami, zanim one zaistnieją”50. Są często gwarantem pojednania 
między rodzicami a dziećmi i stają się źródłem dialogu w rodzinie 
oraz w całym społeczeństwie.

Młody człowiek również spełnia ważną i niezastąpioną rolę zarów-
no w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Powinien on w życiu kierować 
się bezinteresownością, radością życia, która wynika z chęci dziele-
nia się z innymi tym, co się posiada. Powinien „inwestować” energię 
w braterskie spotkania ponad granicami państw, w naukę języków 
obcych ułatwiających łączność, w bezinteresowną służbę krajom naj-

46 Zob. Benedykt XVI, Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny, dz. cyt., s. 29.
47 Zob. tamże.
48 FC 27.
49 Zob. Benedykt XVI, Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny, dz. cyt., s. 30.
50 FC 27.
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biedniejszym51. Jest to możliwe w sytuacji, gdy każdemu dziecku od 
samego początku towarzyszy poczucie przyjęcia, miłości, szacunku, 
wieloraka i jednolita służba – materialna, uczuciowa, wychowawcza 
i duchowa52. Młody człowiek winien „wypełniać sobą” czas w sposób 
twórczy, ponieważ wymiar ponadziemski nie zwalnia go z pewnoś-
cią od obowiązku odpowiedzialnego i oryginalnego działania, przez 
które uczestniczyłby skutecznie i współpracował z wszystkimi innymi 
ludźmi w budowaniu społeczeństwa zgodnie z konkretnymi wymoga-
mi historycznej chwili, w której przypadło mu żyć53. Młody człowiek, 
będąc pod opieką rodziców i wychowawców, powinien jednocześnie 
tworzyć inicjatywy na rzecz budowania cywilizacji pokoju, które będą 
owocem procesu wychowawczego. Nie powinien się jednak przy tym 
zamykać na to, co transcendentne, na rzeczywistość nadprzyrodzoną, 
pogrążając się jedynie we współczesności54. Takie zachowanie bowiem 
może prowadzić do zamknięcia się na drugiego człowieka oraz zerwa-
nia więzi społecznych. Jan Paweł II, przemawiając do ludzi młodych, 
podkreślał, że: „Człowiek nie może żyć bez czegoś, co sięga dalej, co 
go przewyższa. Człowiek przeżywa siebie, jeżeli jest świadomy tego, 
jeżeli musi ciągle przewyższać siebie, przechodzić siebie. Ta transcen-
dencja jest wpisana głęboko w konstytucję ludzką osoby. W przeciwnej 
wizji, współczesnej, znaczenie egzystencji człowieka sprowadza się 
jedynie do istnienia określonego w zakresie myśli materialistycznej 
w odniesieniu do różnych problemów, na przykład sprawiedliwości. 
Z tego wypływają wielorakie przeciwieństwa między kategoriami 
społecznymi lub między tworami narodowymi, w których ujawnia 
się różnego rodzaju zbiorowy egoizm”55.

Należytemu budowaniu relacji rodzinnych i dalej społecznych 
zagraża wiele współczesnych zjawisk oddziałujących na rodzinę, ma-
jących negatywny wpływ na życie rodziny i proces wychowania, jaki 
w jej obrębie się dokonuje. Nie brakuje coraz to nowych niepokojących 
objawów degradacji podstawowych wartości. Jan Paweł II zauważa, 

51 Tamże.
52 Zob. tamże, 26.
53 Zob. Jan Paweł II, Prawdziwy wychowawca rozumie młodych ludzi. Spotkane z młodzieżą 

szkolną na placu Maryi Wspomożycielki w Turynie, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła 
II, red. A. Wieczorek, Warszawa 2000, s. 117.

54 Zob. tamże.
55 Zob. tamże.
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że „rodzina, będąc podstawową komórką społeczną, jest pierwszym 
miejscem, które decyduje o rozwoju lub o braku rozwoju. Jeżeli rodzina 
jest zdrowa i zintegrowana, wówczas istnieją duże możliwości pełnego 
rozwoju całego społeczeństwa. Zbyt często, niestety, jest inaczej”56.

Pojawia się coraz więcej złożonych problemów oraz konfliktów, 
które stają się zagrożeniem dla pokoju w rodzinie i na świecie. Wpływa 
to w sposób negatywny na integrację i rozwój społeczeństwa. Wojna 
i przemoc nie tylko osłabiają i niszczą struktury rodzinne, ale uka-
zują i nieomal narzucają wzorce postępowania, które są całkowicie 
sprzeczne z pokojem. Niejednokrotnie w takich wypadkach rodzina 
jest pozbawiona jedynego żywiciela, zmuszona do porzucenia domu, 
ziemi, majętności i ucieczki w nieznane57. Pozbawiona zostaje wszystkich 
instrumentów, które powinny jej służyć w wykonywaniu szlachetnej 
misji wychowania młodego pokolenia. Pozostaje bezbronna wobec gwał-
tu i przemocy, w których często czynny udział biorą dzieci. Najmłodsi 
zmuszani są bowiem często do wstępowania do zbrojnych ugrupowań 
i do walki o sprawy, których zwyczajnie nie rozumieją. Młodzi ludzie 
zostają wtedy pozbawieni okresu dzieciństwa, przeznaczonego na 
kształtowanie swojej osobowości oraz ćwiczenie swojego charakteru. 
Od najmłodszych lat, pozbawione rodzicielskiego wychowania, dzieci 
stają się obojętne wobec ludzkiego cierpienia. Często wchłonięte zostają 
przez swoistą kulturę przemocy, w której zabijanie nie wydaje się nie-
moralne. Kultura przemocy i śmierci pochłania wciąż wiele milionów 
ofiar, z których znacząca część to dzieci pozbawione szlachetnych 
wzorców i wyzbyte wartości, na których powinno opierać się zdrowe 
społeczeństwo58.

Papież zwraca także uwagę na inne, niezwiązane bezpośrednio z woj-
ną, formy przemocy, z powodu których cierpią miliony dzieci, a które 

„często są wynikiem trudności w osiąganiu harmonii życia rodzinnego, 
gdy praca utrudnia małżonkom przebywanie razem albo też gdy jej 
brak lub groźba jej utraty zmusza do nieustannej walki o przetrwanie 
i napełnia lękiem przed niepewną przyszłością”59. W takiej sytuacji 

56 Jan Paweł II, Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju. Orędzie na XX 
Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7 (1986) nr 11–12 (85), s. 4.

57 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, dz. cyt., s. 185.
58 Zob. Jan Paweł II, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na XXVII Światowy 

Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 15 (1994) nr 1 (159), s. 6.
59 Tenże, Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości, dz. cyt., s. 5.
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pojawia się groźba rozmycia się fundamentalnych zadań rodziny na 
rzecz ciągłej pogoni za polepszeniem sytuacji materialnej członków 
rodziny. W krajach najuboższych na przykład, małe dzieci zmuszane 
są do pracy, za którą otrzymują znikome wynagrodzenie, ponieważ 
nie mogą się bronić, padają ofiarą szantażu. Często czyni się z nich 
także przedmiot transakcji handlowych, wykorzystując je w procesie 
zorganizowanego żebractwa lub prostytucji. Nierzadko angażowane 
są do działalności przestępczej, najczęściej do sprzedaży narkotyków60.

Nie tylko wśród ubogich społeczeństw panuje przemoc wobec dzie-
ci oraz nietolerancja i pogarda wobec rodziny. Przemoc wobec dzieci, 
niszcząca więź rodzinną, pojawia się również w krajach rozwiniętych, 
choć rzadziej i jest to przemoc innego rodzaju. Ich trudna sytuacja 
bywa niezauważana i często bagatelizowana, gdyż za fasadą normal-
nego i spokojnego życia, szczególnie mylącą w sytuacji dostatku dóbr 
materialnych, dzieci muszą nieraz wzrastać w smutnej samotności, nie 
mając nikogo, kto z miłością wskazałby im właściwą drogę i zapewnił 
odpowiednie wychowanie moralne61.

Problemy pojawiające się w rodzinach współczesnych, zwłaszcza 
w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają z niewłaściwe-
go sposobu komunikowania się. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać 
i rozmawiać, a nieliczne momenty wspólnej obecności poświęcają na 
oglądanie telewizji62. Tymczasem dzieci pozostawione samym sobie nie 
mają możliwości prawidłowego wzrastania do życia w dialogu i pokoju 
z drugim człowiekiem. Może się zdarzyć, że właśnie na skutek braku 
dialogu będą one miały poważne trudności ze znalezieniem w swych 
rodzicach autentycznych wzorów do naśladowania i zaczną gdzie in-
dziej szukać wzorców i stylów życia, które często okazują się fałszywe63.

Pojawiają się także napięcia, których głównym źródłem jest pogłębia-
jący się hedonizm i konsumizm, a także wchłonięcie przez cywilizację 
użycia zwaną utylitaryzmem64. Człowiek zamyka się na drugą osobę, 
nastawiając się jedynie na pomnażanie dóbr, popadając jednocześnie 

60 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, dz. cyt., s. 186–187.
61 Zob. tamże, s. 187.
62 Zob. RVM 41.
63 Zob. Jan Paweł II, Rodzina chrześcijańska silna wiarą. Przemówienie do uczestników 

Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej rady ds. Rodziny, „L’Osservatore Romano” wyd. pol-
skie 24 (2003) nr 1 (249), s. 33.

64 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, dz. cyt., s. 187.
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w relatywizm moralny, negujący istnienie niezmiennych wartości i zasad. 
Pojawia się zagrożenie dla stabilności, a tym samym i ładu społecznego, 
przejawiające się w uznaniu tradycyjnej wizji małżeństwa i rodziny za 
jedną z wielu propozycji. Jak stwierdza Jan Paweł II, w wyniku tych 
zagrożeń rodzina nie tylko przestaje świadczyć na rzecz cywilizacji 
miłości, ale może stawać się jej zaprzeczeniem, „przeciwświadectwem”.

Ludzkie egoizmy i utylitarystyczny sposób spojrzenia na drugie-
go człowieka rodzi we współczesnym świecie szereg innych jeszcze 
problemów, nie mniej tragicznych w skutkach. Wciąż powiększająca 
się plaga rozwodów, małżeństwa na próbę, rzeczywiste wolne związki 
czy praktyka odrzucenia małżeństwa sakramentalnego, objawiająca się 
w poprzestawaniu na ślubie cywilnym są rzeczywistymi problemami 
współczesnego świata65. Efektem takiego działania jest powiększająca 
się liczba rozbitych wspólnot rodzinnych, porzuconych mężów i żon, 
jak i nade wszystko niczemu winnych samotnych, pozbawionych 
rodziny dzieci. Tragedie te przenoszą się w oczywisty sposób na ogół 
społeczeństwa, gdzie ludzki egoizm i chęć zysku często zwycięża nad 
sprawiedliwością, solidarnością i miłością bliźniego. W ten sposób 
w relacje międzyludzkie wkrada się nieufność rodząca wzajemne po-
dejrzenia. W tych warunkach zaniedbane zostają prawdziwie ludzkie 
relacje społeczne, wypierane coraz częściej przez państwowy interwen-
cjonizm dosięgający kolejne dziedziny życia człowieka. Tymczasem 
cały aparat państwowy w myśl zasady subsydiarności „nie może i nie 
powinien pozbawiać rodziny takich zadań, które równie dobrze może 
ona wypełnić sama, lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; 
(państwo) powinno natomiast popierać w sposób pozytywny i jak 
najbardziej pobudzać odpowiedzialną ich inicjatywę”66. Dlatego też 
Kościół katolicki, mając na uwadze dobro rodziny, uwzględniając jed-
nocześnie zadania i obowiązki instytucji państwowych, uporządkował 
katalog praw rodziny, zawarty w dokumencie o wymownej nazwie 
Karta Praw Rodziny67.

Nie lekceważąc wszystkich wymienionych zjawisk negatywnie 
oddziałujących na powstanie i funkcjonowanie rodziny, a tym samym 
stanowiących zagrożenie dla ładu społecznego w świecie, trzeba 

65 Zob. FC, 80–83.
66 Tamże, 45.
67 Zob. tamże, 46.
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stwierdzić, że największym zagrożeniem jest aborcja68. Jan Paweł II 
przestrzega przed światem współczesnym, w którym świadomość zła 
aborcji zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja 
przerywania ciąży przez obyczaj, a nawet prawo jest wymownym 
znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stop-
niowo traci zdolność rozróżnienia miedzy dobrem i złem, nawet wów-
czas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia69. Uderza ona w całą 
rodzinę ludzką, wpływając negatywnie na działania zmierzające do 
pojednania. Jan Paweł II twierdzi, że można mówić o wojnie silnych 
przeciw bezsilnym: „życie, które domaga się większej życzliwości, 
miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jako 
nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. 
Człowiek, który […] samą swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub 
życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa 
postrzegany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego 
należy wyeliminować”70. Tymczasem eliminując nowe życie, rodzina 
odrzuca największy dar Boży, negując tym samym misję, do której zo-
stała powołana. Małżonkowie odrzucając dziecko będące owocem ich 
miłości, przekreślają tę miłość, co prowadzi do degradacji stosunków 
zarówno rodzinnych, jak i społecznych. Istnieje zatem ścisły związek 
między rodziną, społeczeństwem i pokojem, dlatego „kto nawet nie-
świadomie działa na szkodę instytucji rodziny i ją osłabia, naraża na 
szwank pokój całej wspólnoty narodowej i międzynarodowej, gdyż 
osłabia instytucje, która jest faktycznie główną szkołą pokoju”71.

Jan Paweł II podkreślał niejednokrotnie z całą mocą, że: „przyszłość 
ludzkości idzie poprzez rodzinę! Dlatego też wielką rodzinę narodów 
trzeba budować poczynając od jej najmniejszych, lecz podstawowych 
komórek”72. Wychowanie rodzicielskie należy do całej cywilizacji 
miłości, od niej zależy i jednocześnie w wielkiej mierze przyczynia się 
do jej zbudowania. Ewangelia miłości jest niewyczerpanym źródłem 

68 Zob. M. Pokrywka, Rola rodziny w wychowaniu do pokoju, dz. cyt., s. 191.
69 Zob. EV 58; Rodzi się w niektórych środowiskach mentalność przeciwna życiu 

(anti-life mentality) zob. adhort. Familiaris consortio 30.
70 EV 12.
71 Benedykt XVI, Miłość jednocząca rodzinę pomaga budować pokój. Rozważania przed 

modlitwą „Anioł Pański”, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 29 (2008) nr 2 (300), s. 25.
72 FC 86; Jan Paweł II, Chrońmy prawa rodziny. Rozważania przed modlitwą „Anioł 

Pański”, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 21 (2000), nr 2 (220), s. 20.
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wszystkiego, czym karmi się ludzka rodzina jako „komunia osób”. 
W miłości znajduje oparcie i ostateczny sens cały proces wychowawczy 
jako dojrzały owoc miłości rodzicielskiej. Mierząc się z wszystkimi 
trudami, cierpieniami i zawodami, jakie niesie ze sobą trudny proces 
wychowania, miłość wciąż zdaje wielki egzamin. Rodziny powinny 
coraz głębiej uświadamiać sobie, że są aktywnymi podmiotami polityki 
rodzinnej i wziąć na siebie odpowiedzialność za przemianę społeczeń-
stwa w kierunku dialogu, zaufania i pokoju społecznego73.
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Zbigniew Waleszczuk

Zaufanie jako antropologiczna stała 
i podstawa solidarności w świetle nauczania 
społecznego Jana Pawła II

Człowiek nie jest z natury samotnikiem, jego powołaniem i prze-
znaczeniem jest wspólnota. Tymczasem takie wspólnotowe instytucje 
jak małżeństwo czy rodzina od lat znajdują się w kryzysie. Na betono-
wych pustyniach wielkich miast brakuje ludzkiego ciepła, społecznego 
kontaktu, poczucia przynależności. Ludziom coraz bardziej doskwiera 
samotność i poczucie zagubienia, tak więc wołanie o ściślejszą wspól-
notę, mocniejszą więź i zaufanie staje się głośniejsze. 

W zglobalizowanym świecie jeszcze silniej wychodzą na jaw róż-
nice etniczne, kulturowe i religijne. Z drugiej strony wraz z większym 
zróżnicowaniem, wewnątrz poszczególnych grup wspierających się 
wzajemnie wzmacnia się poczucie „my” i przez to także zaufanie. 
Artykuł dzieli się na trzy części, odpowiadające na postawione we 
wprowadzeniu pytania problemowe:

· Z jakich powodów zanika dziś zaufanie?
· Co mówi nam nauczanie Jana Pawła II o współczesnym 

kryzysie zaufania?
· Co możemy i powinniśmy czynić, aby wzmacniać tę an-

tropologiczną podstawę?
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Czy i dlaczego zanika dziś zaufanie 

w życiu publicznym?

Egoizm i stan wojny wszystkich ze wszystkimi
Człowiek w filozofii liberalnej ujmowany jest jako indywidualista 

bez społecznych zobowiązań. Indywidualizacja oznacza nową kondycję 
jednostki we współczesnym świecie.

Jednostka musi sama konstruować własną biografię, wykreować 
własny sposób życia w kontekście załamania się wszelkich tradycyj-
nych form i pewników. Życie nie jest już z góry zaplanowane, a jego 
przebieg jest zależny od działań i wyborów jednostkowych. Urlich Beck 
widzi źródło indywidualizacji w zaniku dawnych struktur i rozpadzie 
tradycyjnie pojmowanych ról, w tym szczególnie ról płci1.

Indywidualizacja jest skutkiem procesu modernizacji i oznacza 
z jednej strony wyzwolenie jednostki z tradycyjnego społeczeństwa 
klasowego, a z drugiej to pewien „przymus” wolności. Oznacza wolność 
wyboru i zależność od zmiennych warunków. Pozbawieni oparcia ze 
strony rodziny ludzie zostali niejako „wyalienowani”, używając języ-
ka Karola Wojtyły2, muszą niejako sami stanąć naprzeciw trudności 
i niebezpieczeństw m.in. na rynku pracy.

Towarzyszą temu jednak zmiany na rynku pracy przekształcające 
typowe dla epoki industrialnej stosunki pracy: rośnie liczba osób trwale 
bezrobotnych, zmniejsza się liczba osób pracujących na etacie, kobiety 
masowo weszły na rynek pracy. Ta ostania zmiana uwarunkowana jest 
uwolnieniem warunkowanego płcią położenia społecznego. Zmiany 
w ramach ról płci zrewolucjonizowały całą sferę życia prywatnego.

1 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla. 
Warszawa 2002, s. 3–5.

2 „Zdaje się, że pojęcie alienacji wprowadzone do filozofii XIX w. i podjęte przez 
Marxa robi dziasiaj dużą karierę. Nie jest to jednak pojęcie o całkiem jasnej i wszech-
stronnie zweryfikowanej treści. Wedle filozofii marksistowskiej człowieka alienują jego 
wytwory: ustrój ekonomiczny, polityczny, własność, praca. Również i religię podciągnął 
Marx pod to pojęcie. Stąd wyprowadza się wniosek, że wystarczy przeobrażać świat 
na płaszczyźnie tych wytworów, zmieniać ustrój ekonomiczny, polityczny, podjąć 
walkę z religią – askończy się era alienacji, nadejdzie «królestwo wolności», czyli pełnej 
autorealizacji każdego i wszystkich”. Zob. K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] 
teżne, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000 s. 455.
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· Zmienia się model rodziny, a tradycyjnie rozumiana rodzina 
nuklearna nie jest już jedynym słusznym wzorcem.

· Zmiana pozycji kobiety przekształca także relacje wewnątrz 
związków, gdyż małżeństwo nie jest już dozgonną formą 
umowy społeczno-gospodarczej, lecz tymczasową relacją.

Te przekształcenia zmieniają sam fundament społeczeństw in-
dustrialnych, których funkcjonowanie oparte było na tradycyjnym 
podziale ról płci.

Wraz z przeniesieniem zaufania ze sfery sacrum do sfery profanum, 
a więc przeniesieniem zaufania z Boga na innych ludzi, zmienia się 
znaczenie zaufania. Zaufanie pokładane w Bogu jest równoznaczne 
z nadzieją.

W koncepcji umowy społecznej Hobbes’a, rola zaufania jest nie do 
przecenienia. Mówiąc bardzo pobieżnie, stan natury według Hobbes’a 
to stan walki wszystkich ze wszystkimi. Problem spójności społecznej 
rozwiązał Hobbes, odwołując się do koncepcji umowy społecznej.

W tym modelu zaufanie gra kluczową rolę. Stan natury to nic in-
nego jak rozpowszechniona nieufność wszystkich wobec wszystkich. 
Jak więc jednostki, które wzajemnie sobie nie ufają mogą zawrzeć 
umowę społeczną, która de facto wymaga zaufania? Hobbes rozwiązał 
ten paradoks właśnie wprowadzeniem osoby Lewiatana. Obiektem 
zaufania jest władza.

Egoizm stał się zatem zasadą działań życia tak jednostkowego, jak 
i zbiorowego. Człowiek, zdaniem Hobbesa, jest zdolny do najgorszych 
niszczycielskich działań, gdy myśli tylko o własnym interesie. Gdy 
dodamy do tej wizji teorię Darwina, w myśl której to dobór naturalny 
decyduje, że zgodnie z „prawem natury” muszą zwyciężyć jednostki 
silniejsze, to już wyraźnie dostrzegamy fundamenty współczesnych 
ideologii totalitarnych. Przyjęto, że moralność i prawo nie wynikają 
logicznie z samej istoty bytu, ponieważ sama ontologia została zakwe-
stionowana. Człowiek został „uwolniony” od stałych, niezmiennych 
zasad i norm wynikających z nadprzyrodzonych prawd religii. Tylko 
autorytatywna władza może formułować zmienne i dopasowane do 
okoliczności prawa3. Teoria umowy społecznej wiąże się z prawem su-

3 „Hobbesa można nazwać założycielem liberalizmu, ponieważ opracował on 
liberalną interpretację prawa: czysty wytwór ludzki, całkowicie zewnętrzny wobec 
każdego człowieka, nie kształtuje indywidualnych atomów, nie daje im wiedzy, lecz 
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werena (grupy czy jednostki), które musi być nieograniczone. Suweren 
działa ius in omnia, jest Lewiatanem, „bogiem śmiertelnym”4. Według 
Hobbesa społeczeństwo jest zbiorem wzajemnie rywalizujących, wrogich 
sobie atomów, godzących się na swego suwerena jedynie z egoistycz-
nych i partykularnych pobudek. Typowym stanem społeczności jest 
– w świetle tej filozofii – jawna lub ukryta wojna.

Wzrost niepewności
Epokowe procesy indywidualizacji i globalizacji gruntownie zmie-

niają podstawy życia społecznego we wszystkich obszarach. Przemiany 
społeczne w Europie Zachodniej po II wojnie światowej przebiegają 
w trzech fazach5. Pierwsza, trwająca od początku lat sześćdziesiątych, 
to czas odbudowy i obawy przed utratą tego, co już się udało osiągnąć. 
W tym czasie za ważne cnoty uważano samoograniczanie się w swych 
potrzebach i wysiłek odbudowy po zniszczeniach. Drugi okres trwał 
do lat osiemdziesiątych. Zamożność wypracowana na Zachodzie jest 
traktowana jako pewne zabezpieczenie. Akcje protestacyjne są reakcją na 
kryzys ekologiczny, który najpierw jest spychany z pola uwagi, a potem 
postrzegany jako skutek uboczny postępu. W trzeciej fazie, trwającej 
do dziś, mowa jest o „społeczeństwie ryzyka”6, które charakteryzuje 
się silniejszym poczuciem niepewności.

Przewidywalność podwyższa stabilność społeczeństwa7, na co 
słusznie zwracają uwagę kręgi gospodarcze. Przedstawiciele świata 
ekonomii mają tu na myśli w pierwszym rzędzie dobry klimat dla 
inwestycji. Stabilność prawa podwyższa zaufanie obywateli oraz 
inwestorów do państwa. Bezpieczeństwo społeczne daje jednostkom 
ważne oparcie8. Bez zabezpieczeń socjalnych o wiele drastyczniej dają 
o sobie znać wpływy recesywne i wstrząsy społeczne. Jednak dziś 
coraz wyraźniej uwidaczniają się oznaki niepewności i zaniepokojenia 
szerokich kręgów społeczeństwa, obawiających się skutków deregulacji 

ogranicza się do zagwarantowania pokojowego współistnienia” (P. Manet, Intelektualna 
historia liberalizmu, Kraków 1994, s. 54).

4 P. Manet, Intelektualna historia liberalizmu, Krakow 1994, s. 54
5 U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 

1986, s. 24nn.
6 Tamże.
7 Zob. J. Krucina, Sumienie społeczeństwa, Wrocław 1995, s. 8.
8 G. Vobruba, Jenseits der sozialen Frage, Frankfurt am Main 1991, s. 8.
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i upłynnienia, które stoją w sprzeczności z przewidywalnością. Po-
twierdzają to badania Giddensa, który uważa, że źródłem niepewności 
społecznej jest głównie szerząca się bieda i wzrastające bezrobocie9.

Odczarowanie świata
Max Horkheimer i Theodor Adorno piszą, że „programem oświe-

cenia było odczarowanie świata”. Ten proces odczarowania świata 
nastąpił i nie da się go odwrócić, można jedynie, jak sądzi Gray, złago-
dzić jego skutki. Jego zdaniem należy zastanowić się, jak mamy dzisiaj 
rozumieć kulturę przekształconą przez myśl oświeceniową i jak w niej 
postępować10.

Bardzo zmienił się stosunek człowieka do natury, która została 
„odczarowana” przez naukę i jest coraz bardziej kontrolowana. Każda 
jednostka musi szukać własnej drogi, stając przed wieloma, czasami 
zbyt różnymi możliwościami wyboru. Jest po prostu zmuszana do 
podejmowania licznych i coraz trudniejszych decyzji. Świat zmniejszył 
się i stał się bardziej dostępny. Liczne ludzkie problemy docierają do 
naszych domów poprzez ekrany telewizorów lub monitory komputerów 
i wzmacniają w nas reakcje obronne oraz dążenie do wycofywania się 
w prywatność.

Zaufanie do rozumu
Owo bezgraniczne i niemalże religijne zaufanie do rozumu odrzu-

ciło wiarę w biblijny przekaz o upadku pierwszych ludzi, przyjmując 
jednak za swoją dewizę dumne stwierdzenie: „będziecie jako Bóg i bę-
dziecie wiedzieć, co dobre, a co złe”11 (por. Rdz 3, 1). W konsekwencji 
oświeceniowy pozytywizm odrzucił religijne przesłanie o grzechu 
pierworodnym, przesuwając zło z duszy jednostkowej ku zewnętrznym 
uwarunkowaniom porządku społecznego12. Jeśli istnieje w tej koncepcji 

9 A. Giddens, Der dritte Weg, dz. cyt., s. 141nn.
10 Tamże, s. 261.
11 Tamże, s. 105.
12 Ewa Bieńkowska mówi w tym kontekście o kwestii „kapitalnego sporu epoki”, 

czyli sporze o grzech pierworodny: „Pośród polemik epoki temat grzechu pierworod-
nego ma charakter niemal obowiązkowy; oświeceni są jednomyślni: nie pojmują, nie 
potrafią przyjąć prawdy o grzechu pierworodnym; jest on dla oświeconych sam w so-
bie absurdem, mieszaniną niezawinionej winy i dziedzicznego kalectwa, złowrogim 
konceptem odpowiedzialności zbiorowej […]. Grzech pierworodny upodabnia się do 
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jeszcze jakakolwiek metafizyka, to należy głosić wrodzone, ontologiczne 
dobro człowieka13, zgodnie z tezą Jeana Jacques’a Rousseau, że „w sercu 
ludzkim nie ma wrodzonej przewrotności”14. Zło jest wytworem środo-
wiska, warunków społecznych, panujących autorytetów, a zwłaszcza 
władzy politycznej i kościelnej. Należy zdaniem „oświeconych” dla 
dobra samego człowieka przeciwstawić się tej dyktaturze przesądów 
i zabobonów; stąd charakterystyczna zwłaszcza dla Europy niechęć 
do chrześcijaństwa i religii.

Osłabienie roli państwa
W dzisiejszym szybko globalizującym się świecie „państwo w coraz 

mniejszym stopniu jest zdolne kontrolować to, co zmienia się wewnątrz 
jego granic”15. W wyniku tego państwo staje się coraz mniej zdolne 
do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań wobec swoich 
obywateli, traci zdolność do egzekwowania udzielonych im gwarancji 
i tym samym traci ich zaufanie. Przykładów tego typu zjawisk można 
by obecnie podawać wiele. Ostatnim, który jest aktualnie najżywiej 
dyskutowany w Polsce, stał się przyszły kształt systemu emerytalnego. 
Miejsce państwa nie zostaje wypełnione nowymi instytucjami po-
nadnarodowymi, które skutecznie zastępowałyby tę lukę regulacyjną, 
koordynacyjną i zarządczą, która po nim pozostaje. Taka sytuacja 
stwarza nie tylko wiele nowych zagrożeń, ale w oczywisty sposób 
obniża zaufanie publiczne.

zabobonu, w jakim żyją ludy trzymane w ciemności i strachu. Tak naprawdę oznacza 
on słabość rozumu, na którą cierpiał człowiek niezdolny do samodzielności. Dziś ta 
słabość została przezwyciężona i stara opowieść o winie Adama zyskuje nowy sens. 
Mówi o dystansie między mrocznymi początkami ludzkości a dzisiejszym postępem” (E. 
Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa 1999, s. 32).

13 W miejsce dogmatu o grzechu pierworodnym i nieprawości tkwiącej w naturze 
człowieka Wolter, Rousseau, Hume, Morelly, Helvetius głosili, że człowiek jest z natury 
dobry bądź że przy urodzeniu nie posiada cech ani negatywnych, ani pozytywnych; 
zob. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 42; G. L. Seidler, W nurcie 
Oświecenia, Lublin 1984, s. 18.

14 J. J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, tłum. W. Husarski, Wrocław 1955, s. 89.
15 W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globa-

lizacji, Warszawa 2004, s.167. Zob. tenże: Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa 
2007; Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Warszawa 2009; Niepewność i niestabilność 
gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej, Warszawa 2011.
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Anthony Giddens stwierdził, że współczesny świat „późnej nowo-
czesności” można przede wszystkim opisać poprzez takie kategorie 
jak: zaufanie, ryzyko, nieprzejrzystość i globalizacja. Wraz z nim moż-
na przyjąć, że „w ogólnym znaczeniu pojęcie globalizacji16 najlepiej 
rozumieć jako wyraz fundamentalnych aspektów rozsuwania czasu 
i przestrzeni. Współczesna organizacja społeczeństwa musi dlatego 
założyć współdziałanie wielu osób, które nie są fizycznie współobecne. 
Zaufanie może być zatem sposobem radzenia sobie „z nieobecnością 
w czasie i przestrzeni, i z niewiedzą”17.

Zaufanie to szczególnego rodzaju wiara
Według Anthony’ego Giddensa mamy dziś do czynienia z tzw. 

efektem działania na odległość (action at a distance), ponieważ każde 
działanie podjęte na poziomie globalnym daje natychmiastowy skutek 
lokalny. W ten sposób powstaje globalna sieć współzależności w ramach 
której coraz trudniej można odróżnić to, co jest wewnętrzne (narodowo-
-państwowe) od tego, co jest zewnętrzne (międzynarodowe). Taki 
stan rzeczy oznacza nowy etap w rozwoju stosunków społecznych18. 
W przypadku spadku zaufania do instytucji publicznych dochodzi 
do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której jednostki i organizacje 
przestają sobie radzić w tak abstrakcyjnej i nieprzewidywalnie zorga-
nizowanej przestrzeni społecznej. Warto zauważyć, że paradoksalnie 
poziom zaufania w równie dużym stopniu zależy od posiadanej wiedzy 
na temat danego stanu rzeczy, instytucji lub osoby, jak też od stopnia 
niewiedzy na ten temat. Zaufanie to swoistego rodzaju wiara, która 
w takim samym stopniu jest uzależniona od wiedzy, jak i jej braku.

Zaufanie jest w tej sytuacji społecznym stanem świadomości, 
oznaczającym redukcję niepewności, strachu, ryzyka19. Nabiera ono 

16 A. Giddens globalizację definiuje „jako zintensyfikowanie stosunków społecznych 
o zasięgu ogólnoświatowym”, zob. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków 
2008, s. 47. Zob. tenże, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009.

17 Tamże, s. 23–27.
18 A. Giddens, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Oxford 1994.
19 H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa 

2009, s. 143.
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szczególnego znaczenia wraz z rozwojem nowoczesnych form społecz-
nych20 i staje się niezbędnym elementem kapitału społecznego.

Współczesny człowiek, wchodząc w wiele ról społecznych i krót-
kotrwałych relacji, ma także technicznie dużą większą możliwość 
przemieszczania się i zmiany miejsca niż dawniej. W tej sytuacji dużo 
trudniej jest mu zaufać innym, trudniej też być wiarygodnym. „Krót-
kotrwałe relacje, które są nawiązywane są też coraz bardziej obarczone 
ryzykiem tego, że możemy zostać oszukani”21.

Społeczeństwo ryzyka
Ulrich Beck zauważa istotną zmianę wobec sytuacji, kiedy Georg 

Simmel, Emile Durkheim i Max Weber na początku XX stulecia anali-
zowali przemiany społeczne22. Dziś ludzi nie wprowadza się w świat 
w stanowych, religijnych, transcendentalnych, bezpiecznych, stałych 
uwarunkowaniach, lecz w społecznościach przemysłowych wrzuca 
się ich w głębię turbulencji społeczności ryzyka. Ryzyko jest zdaniem 
Colemana23, skutkiem przesunięcia czasowego w sytuacjach wymiany 
i braku pełnej informacji. Gdyby jednostka dysponowała doskonałą 
i pełną informacją, a wymiana następowała jednocześnie, nie ponosi-
łaby ryzyka. W rzeczywistości sytuacje takie w zasadzie nie zachodzą. 
Zaufanie jest więc podklasą sytuacji ryzyka, a jednocześnie oznacza 
takie zachowanie, jak gdyby ryzyko nie istniało. Coleman przyrów-
nuje relację relacji dwóch osób, pierwszej ufającej, drugiej pokładającej 
zaufanie, do gry24.

20 Po raz pierwszy Niklas Luhmann opublikował ważną analizę problemu zaufania, 
w której powiązał je z charakterystycznym dla współczesnego społeczeństwa wzrostem 
złożoności, niepewności i ryzyka. Zob. N. Luhmann, Trust and Power, New York, 1979.

21 W efekcie, jak twierdzi L. W. Zacher: „społeczeństwa są dość zdezintegrowane, 
zatomizowane, zindywidualizowane (m.in. w wyniku indywidualizacji sieciowej), 
zmasyfikowane (będące pod […] wpływem propagandy politycznej i reklamy), coraz 
częściej przypominające […] masę, tłum (z dodatkiem e)”: L. W. Zacher, Globalne rządzenie 
i globalne społeczeństwo obywatelskie, [w:] Transformacje demokracji. Doświadczenia. Trendy. 
Turbulencje. Perspektywy, red. L. W. Zacher, Warszawa 2011, s. 394.

22 U. Beck, Vom Verschwinden der Solidarität, Berlin 1993, s. 39n.
23 Zaufanie związane jest bezpośrednio z problemem ryzyka. Zob. J. C. Coleman: 

Individual Interests and Collective Action: Selected Essays, Cambridge 1986.
24 Por. tamże, s. 99.
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Coleman sformułował uzasadnienie racjonalności zakładu doty-
czącego pokładania zaufania: Kiedy aktor, uczestniczący w swoistej 
grze, powinien zaufać? Wówczas, odpowiada socjolog, gdy stosunek 
szans wygranej do szans przegranej, jest większy niż stosunek strat 
do zysków25.

Matematycznie można to wyrazić następująco:

Kiedy: 
p / 1 – p > L / G, wtedy warto zaufać; 
p / 1 – p = L / G, wtedy sytuacja jest indyferentna; 
p / 1 – p < L / G, wtedy nie warto ufać;
gdzie:
p – szanse uzyskania zysku (prawdopodobieństwo wiary-
godności partnera)
1 – p – szanse poniesienia porażki (prawdopodobieństwo, że 
partner jest niewiarygodny)
L – potencjalna strata
G – potencjalny zysk

Przytoczony wzór opiera się na zasadzie maksymalizacji użytecz-
ności, a więc maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Bardzo 
niski poziom stosunku strat do zysków L/G (np. bardzo małe starty, 
stosunkowo duże zyski), sprzyja zaufaniu nawet w sytuacji o bardzo 
małym prawdopodobieństwie powodzenia.

W Europie Zachodniej małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo i są-
siedztwo tracą wyraźnie na znaczeniu jako czynniki kształtujące życie 
społeczne, natomiast liczy się dążenie do osobistego sukcesu, kariera 
zawodowa i samorealizacja26. Wyraźnie widać to już w szkołach, któ-
re „wychowują dzieci na egoistycznych indywidualistów”27. Zachęta 
do rywalizacji pojawiają się już w przedszkolach, co osłabia zaufanie 
i solidarność, współczucie dla słabszych, poczucie odpowiedzialności 
i chęć współdziałania z innymi. 

„Kultura zaufania” wyzwala i mobilizuje ludzkie działanie, uwalnia-
jąc kreatywną, swobodną innowacyjność oraz wzmacnia prospołeczność. 
Wpływa na swoje własne strukturalne uwarunkowania, zwiększając 

25 Tamże.
26 U. Beck, Vom Verschwinden der Solidarität, dz. cyt., s. 115.
27 R. Lempp, Die autistische Gesellschaft, München 1996, s. 21.
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stabilność normatywną, przejrzystość organizacji społecznych, odpo-
wiedzialność władzy. 

Tak rozumiana „kultura zaufania” jest oczywiście stanem idealnym 
– jak to było powiedziane wcześniej: przyszłym dokonanym. Powstaje 
więc pytanie w jakim stopniu jest ten stan osiągalny w dzisiejszych 
czasach?

Rodzina szkołą zaufania i solidarności

Człowiek i jego godność 
Decydującą kwestią naszej kultury, zdaniem Jana Pawła II, jest 

odkrycie na nowo i obrona osoby ludzkiej i jej przeznaczenia do 
transcendencji. Zawężone ujęcie człowieka, które jest prezentowane 
jako nauka racjonalna opiera się o pozytywistyczne rozumienie nauki 
i argumenty teorii relatywistycznej, zdaniem papieża, nie dociera do 
istoty rzeczy, zakłamuje rzeczywistość człowieka. Karol Wojtyła/Jan 
Paweł II przedstawił pełną wizję człowieka z jednej strony w oparciu 
o argumenty teologiczne (Objawienie i obraz Boży w człowieku), 
z drugiej strony posługując się argumentacją filozoficzną, ukazał 
osobę ludzką poprzez jej zdolność do samodecydowania i działań 
moralnych. Poprzez własne decyzje i „moje” czyny, człowiek jawi się 
jako istota wyjątkowa. Dar godności osoby wolnej i odpowiedzialnej 
jest równocześnie zadaniem uczestnictwa w relacji ja–ty. „Tylko osoby 
uczestniczą w miłości”28.

Zdaniem papieża z Polski współczesne poniżenie człowieka przez 
dogmatyczny relatywizm naszej dominującej postmodernistycznej 
kultury jest główną przyczyną obecnych kryzysów, które są w swej 
istocie atakiem na prawdę o człowieku, „antropologicznym błędem”, 
który zatruł kulturę, wywołując także kryzys rodziny. Materialistyczne 
ujęcia człowieka są konsekwencją fałszywego odniesienia do prawdy. 
Na pytanie: Czy człowiek jest autonomiczny absolutnie? Czy ponosi 
odpowiedzialność jedynie przed samym sobą? postnowoczesne nurty od-
powiadają twierdząco, tym samym pozostawiając człowieka z poczuciem 
niepewności, lęku i ułudą „wolności”. Odpowiedź indywidualistyczna 
powoduje alienację i wyobcowanie, samotność autokreacji podmiotu, 

28 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 131.
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który pozbawiony zostaje najgłębszych podstaw uzasadnienia sensu 
działań solidarnych i odpowiedzialnych. Pokusa budowania społe-
czeństwa na humanizmie sekularnym, odrzucającym religię i kwestię 
Boga jako sprawę prywatną, tworzy w istocie przestrzeń humanizmu 
ułomnego, niezdolnego do budowania wspólnoty, niszczącego rodzinę 
i społeczeństwo. Laicka, oświeceniowa wizja człowieka, w ocenie Jana 
Pawła II, cierpi w swej istocie na wewnętrzną słabość, która otwiera 
drzwi do różnego rodzaju nadużyć, manipulacji i przemocy.

Gdy nie istnieje żadne obiektywne i zobowiązujące wszystkich 
prawo chroniące godność osoby i wszystko co możemy powiedzieć 
o człowieku w jego etycznych postulatach pozostaje jedynie subiek-
tywną dowolnością oceny i preferencji, pod pozorem poszerzenia 
granic „wolności” przygotowujemy drogę samowoli i władzy silniej-
szego. W swej istocie współczesna kultura Zachodu cierpi z powodu 
nieobecności Boga w życiu publicznym.

Jan Paweł II przeżył dwa totalitaryzmy. Ideologie nacjonalizmu 
i markstistowski „postęp” komunizmu, których ofiarą stała się osoba 
ludzka. Jednostka w obu tych systemach została podporządkowana 
mechanizmom partii, władzy i kontroli państwa. Wolno ją było poświęcić 
w imię „wyższych celów” ideologii. Podobny, instrumentalny stosunek 
od jednostki dominuje również dziś wśród lewicowo-liberalnych elit, 
mniejszości, która zdominowała przyczółki realnej władzy w Europie 
i globalnych instytucjach kulturalnych, politycznych i finansowych. 
Marksistowskie założenia, mechanistyczny obraz człowieka i totalitarna 
chęć „wychowania nowego człowieka” są sprytnie ukrywane za fasadą 
pojęć o tolerancji i równości. Za pomocą nowych technik i finansowego 
wsparcia owe idee zrodzone już w XIX wieku żyją dziś w nowych for-
mach, np. ideologii gender. Już w latach 60., jako krakowski kardynał, 
Karol Wojtyła zauważył słusznie, że kwestią kluczową obecnego sporu 
kulturowego jest sprawa rozumienia człowieka – kwestia antropolo-
giczna. Bronił on obrazu człowieka zgodnego z biblijnym przekazem 
Objawienia „imago dei” (Rdz 1, 27), nauczając o godności osoby ludzkiej 
będącej warunkiem szacunku do drugiej osoby, do każdego człowieka. 
Uczył odpowiedzialnej miłości małżeńskiej i budowania solidarnych 
więzi rodziny. Tę wewnętrzną, niezbywalną godność człowieka ro-
zumiemy, zdaniem Wojtyły, kiedy uznajemy praktyczny imperatyw 
doświadczenia powinności. Ów nakaz miłości odpowiedzialnej, czyli 
wezwanie do spotkania w prawdzie, szacunku do osoby, realizuje 
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się w czynie. Człowiek, odpowiadając na ten głos prawa moralnego 
wpisanego w serce każdego z nas, jest świadom wagi podejmowanych 
decyzji, przyjmuje odpowiedzialność za siebie i za drugiego. Czyn 
posiada zatem nie tylko charakter indywidualny, lecz także społeczny, 
jest partycypacją w dobru. Odwrócenie się od tego głosu powinności 
jest odmową partycypacji w miłości i odpowiedzialności, jest alienacją. 
Współczesny kryzys, według Wojtyły, jest wynikiem braku rozumienia 
osoby ludzkiej29, odmowy szacunku nie tylko wobec głosu sumienia 
– prawa moralnego, które oświeca świadomość działającego podmiotu, 
lecz także odmowy szacunku wobec samego siebie oraz wobec drugiej 
osoby. Dzisiaj zarówno w wymiarze wertykalnym: ja–ty (wspólnota 
osób), jak i horyzontalnym: ja–Ty (mistyczna partycypacja w Bogu jako 
wspólnocie osób) wskutek zawężonego ujęcia osoby ludzkiej, niezro-
zumienia jej godności, obie relacje zostały zakłócone. Karol Wojtyła 
widział tę wewnętrzną słabość dominujących ideologii, które nie tylko 
mogą podeptać prawa jednostki, ale także zakwestionować moralny 
sens zobowiązań etycznych w wymiarze społecznym: rodzinę, naród, 
wspólnotę ludzką.

Społeczność prawdziwie ludzka może zostać zbudowana na fun-
damencie zobowiązującego etosu, wtedy gdy wyrasta z „transcenden-
talnego” uzasadnienia godności człowieka: „Jeśli nie istnieje żadna 
transcendentna prawda wobec której człowiek osiągając swoją tożsa-
mość jest winy posłuszeństwo, nie istnieje też żadna pewna zasada 
gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi”30.

Rodzina jako powołanie do miłości i odpowiedzialności
W dziele Miłość i odpowiedzialność opublikowanym w roku 1960 

autor odnosi się do serii swoich wykładów na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim oraz do pastoralnych doświadczeń z młodymi 
rodzinami. Jak przypomina Yves Semen w książce La famiglia secondo 
Giovani Paolo II, jako wikariusz błogosławił przyszły papież bardzo 

29 „Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy ciąży 
do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej 
korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. Wówczas człowiek jest 
szanowany tylko na tyle, na ile można się nim posłużyć do własnych egoistycznych 
celów. Tak więc, nowoczesny totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności 
osoby ludzkiej”. Jan Paweł II, enc., Centesimus annus [dalej: CA], 44, 2.

30 CA 44, 2.
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wiele małżeństw31, rozwinął pastoralne przygotowanie do sakramentu 
małżeństwa, a tematyka małżeństwa i rodziny stała wśród priorytetów 
jego pracy duszpasterskiej. Także jako papież już na początku swego 
pontyfikatu powołał w roku 1981 synod biskupi dotyczący spraw ro-
dziny. W tym samym roku ukazuje się adhortacja apostolska Familiaris 
Consortio. Jan Paweł II założył Instytut Rodziny i jako pierwszy papież 
w historii wyniósł do godności błogosławionych małżeństwo Luigi 
i Maria Beltrame-Quattrocchi32. Stało się to po raz pierwszy w historii 
Kościoła, jak zauważa Semen, kiedy papież wyróżnił parę małżeńską 
z powodu świętości ich małżeństwa. W tym miejscu musimy postawić 
kilka niewygodnych pytań: Dlaczego dopiero po dwóch tysiącach lat 
Kościół wskazał na przykład świętości małżeńskiej pary? Dlaczego 
tak późno? Dlaczego, choć papież Polak kierował Kościołem 27 lat nie 
beatyfikowano żadnego małżeństwa z Polski? Czy Polski Episkopat 
wsłuchał się dobrze w prośbę następcy św. Piotra? Czyżby nie było 
w Polsce świętych małżeństw? Ostatnie pytanie jest retoryczne. Z całą 
pewnością jest i było wiele świętych małżeństw, także w Polsce. Przy-
kładem rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy zginęli ratując Żydów33. 
Niestety życie rodzinne długo było traktowane jako łatwiejsza droga 
powołania chrześcijańskiego. Wzorem było dziewictwo, powołanie 

31 Y. Semen, La famiglia secondo Giovanni Paolo II, Milano 2012, S. 13.
32 „In ihrem Leben wie in dem vieler anderer Ehepaare, die sich bemühen, Tag für 

Tag ihren Pflichten als Eltern nachzukommen, kann man beobachten, wie die Liebe 
Christi zur Kirche sakramental aufscheint. Denn die Eheleute erfüllen »in der Kraft 
dieses Sakramentes ihre Aufgabe in Ehe und Familie. Im Geist Christi, durch den 
ihr ganzes Leben mit Glaube, Hoffnung und Liebe durchdrungen wird, gelangen sie 
mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung, zur gegenseitigen Heiligung 
und so gemeinsam zur Verherrlichung Gottes« (Gaudium et spes, 48)“. www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20011021_beltra-
me-quattrocchi_ge.html (17.09.13).

33 Es ist wichtig zu bemerken, die Versuche gemacht wurden diese Familie zu 
würdigen: Auf der Ebene der Erzdiözese begann der Beatifikationsprozess im Jahre 
2003. Abgeschlossen im Jahre 2008. Drei Jahre später wurde die Dokumentation nach 
Vatikan geschickt. Siehe: M. Kamieniecki, Muzeum pokaże prawdę, www.naszdziennik.
pl/polska-kraj/56375,muzeum-pokaze-prawde.html. „Rozpoczęty w 2003 r. na szczeblu 
archidiecezji proces beatyfikacyjny Ulmów zakończył się w 2008 roku. W 2011 r. do-
kumentacja trafiła do Watykanu”. „Muzeum będzie nosiło imię Sług Bożych rodziny 
Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy wraz z sześciorgiem dzieci zostali zamordowani przez 
Niemców w 1944 r. za ukrywanie ośmiorga Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów“. 
www.naszdziennik.pl/polska-kraj/56375,muzeum-pokaze-prawde.html (11.10.13).
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do zakonu czy kapłaństwa, które zawsze stawiano wyżej. Tę formę 
teologicznych zaniedbań34, pozostałości śladów manicheizmu Jan 
Paweł II próbował w swoich konferencjach środowych początku pon-
tyfikatu, zdaniem George Weigela, skorygować głosząc teologię ciała35. 
Owo platońskie niedocenianie ciała, niezgodne z przekazem biblijnym, 
przeniknęło do Kościoła na długie wieki. Wedle takiej perspektywy 
ważna jest jedynie dusza. Decyzja prowadzenia życia małżeńskiego 
i rodzinnego była oceniana jako droga zwykła, łatwiejsza. Świętość 
została niejako zarezerwowana dla tych, co znajdują w sobie charyzmat 
powołania do życia dziewiczego. Przeakcentowaniu wzoru „ucieczki 
od świata” do zakonu towarzyszyła teologia wyłączająca świeckich 
z grona aktywnych wiernych – apostołów. Zbyt długo postrzegano 
rolę osoby świeckiej w Kościele jako jedynie pasywnego odbiorcy 
sakramentów, co w obliczu nowych wyzwań współczesności okazało 
się dość mizernym wsparciem dla rodziny. Te zaniechania wieku 
industrializacji i szybkich zmian kulturowych ery globalizacji, które 
doskonale rozumiał Jan Paweł II, możemy nazwać jako atak na rodzinę 
od wewnątrz Kościoła.

Wojtyla przedstawił w Osobie i czynie różne formy miłości36, które 
powinny się rozwijać ku pełnemu oddaniu umiłowanej osobie. Semen, 
analizując myśl papieża, wylicza trzy ważne akcenty nauczania filo-
zofa z Krakowa dotyczące miłości małżeńskiej. Pierwszym, jak to już 
wyżej zaznaczyliśmy, jest miłość małżeńska jako najpełniejsza forma 
miłości37. Drugim, nawiązującym do kategorycznego imperatywu 

34 Jeszcze w roku 2009, w związku pierwszą beatyfikacją rodziny przez papieża 
Benedykta XVI został podkreślony przez prałata prof. Helmuta Molla następujący fakt 
z życia nowych błogosławionych: „Louis Martin miał nadzieję przy zawieraniu małżeń-
stwa pozostać ze swoją małżonką w relacji rodzeństwa, czyli chciał żyć z nią jak brak 
z siostrą”. http://www.zenit.org/de/articles/heilige-ehepaare-in-vergangenheit-und-

-gegenwart-1 (1.10.14). W tym miejscu należy zadać pytanie o ważność tak zawieranego 
sakramentu małżeństwa.

35 M. Groos, T. Loichen, M. Gerwing (Hg), Liebe, Leib und Leidenschaft. Zur Theologie 
des Leibes von Johannes Paul II., Medienverlag 2012.

36 Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, Wroclaw 2007, s. 256–261.
37 Jak Kościół rozumie małżeństwo? Wypowiedź Tomasza Terlikowskiego zdaje się 

dobrze odpowiadać na tak postawione pytanie: Małżeństwo „jednoznacznie definiuje 
już Księga Rodzaju, związkiem kobiety i mężczyzny, w którym ci dwoje stają się jednym 
ciałem (osiągając – o czym pięknie pisali zarówno bł. Jan Paweł II w «Mężczyzną i nie-
wiastą stworzył ich», jak i Benedykt XVI w «Deus caritas est» – pełnię człowieczeństwa), 
uzupełniają się wzajemnie, wspierają, ale też otwierają na stwórczą obecność Boga 
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Kanta, jest norma personalistyczna, zasada szacunku drugiej osoby, 
sprzeciwiająca się instrumentalnemu traktowaniu człowieka. Trzecim 
akcentem w Miłości i odpowiedzialności jest afirmacja miłości jako zasady 
i normy pożycia małżeńskiego. Klasyczne ujęcie małżeństwa, zdaniem 
Semena, zbytnio koncentrowało się na zadaniu przekazania potom-
stwa. W Miłości i odpowiedzialności autor świadomie zwraca się w stronę 
dwóch kochających się osób. W centrum swoich rozważań autor stawia 
dwoje małżonków, analizuje dar i zadanie miłości, które opiera się na 
godności osoby każdego z małżonków. W normie personalistycznej 
idzie o zobowiązanie mojego „ja” wobec drugiego „ty”. Jeśli człowiek 
kieruje się w swoich decyzjach i postępowaniu wyłącznie życzeniami 
zmysłowymi wówczas, jak mówi autor, taki czyn pod pozorem miłości 
chce drugiego jedynie używać38, wykorzystywać, pozostaje zamknięty 
w swym egocentryzmie, jego działanie nie jest partycypacją w miłości, 
lecz alienującą samotnością. Dopiero wtedy, gdy człowiek odkrywa 
w sobie prawo moralne, głos sumienia – doświadczenie powinności 
– który domaga się szacunku zarówno wobec samego siebie, jak i drugiej 
osoby, dopiero wówczas wydarza się miłość wolna i odpowiedzialna 

– w czynie życzliwości dążącym do dobra drugiej jak i własnej osoby 
– rodzi się wspólnota – „my”. Prawdziwa wolność, zdaniem autora Osoby 
i czynu, jest dopiero wtedy możliwa, gdy człowiek jest zdolny do rozróż-
niania pomiędzy dobrem i złem. Owa możliwość rozróżniania dobra 
od zła nie oznacza determinacji (misterium wolności i jej ograniczeń), 
nie jest automatyczną wiedzą, lecz wysiłkiem wyboru, jest powiązana 
z zadaniem samostanowienia – wyborem dobra – rozumieniem osoby 
jako źródła praw i obowiązków moralnych zarówno wobec siebie, jak 
i drugiego. Owa możność decyzji miłości oznacza zdolność ofiarowania 
siebie samego jako dar miłości dla drugiego. „Tylko osoby mają udział 
w miłości”39, podkreśla Wojtyła. Tym samym akcentuje autor relację 

poprzez płodność. Dwie osoby homoseksualne nie są w stanie stworzyć pełni, nie uzu-
pełniają się bowiem w wymiarze duchowym i fizycznym, tak jak robią to mężczyzna 
i kobieta, nie są też w stanie uczestniczyć w stwórczym dziele Boga. I dlatego nie mogą 
stać się małżeństwem”. www.rp.pl/artykul/9157,1070310-Droga-do-piekla.html (6.12.13).

38 „Często się jednak zdarza, że zniechęcony do tworzenia autentycznych warun-
ków ludzkiej prokreacji człowiek skłania się do traktowania siebie samego i własnego 
życia raczej jako zespołu doznań, których należy doświadczyć, aniżeli dzieła, które 
ma wypełnić”. CA 39.

39 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 131. 
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człowieka do swego Stwórcy, którą doświadczamy podobnie jak wobec 
drugiego człowieka – osoby – przyjaciela. Szczególnym obrazem tej 
relacji miłości – doświadczenia Boga – jest małżeństwo – miłość oblu-
bieńcza. Pragnienie prawdziwej miłości realizuje się w uzdolnieniu do 
personalnej komunikacji: „ja” – „ty”. Możemy zapytać w tym miejscu 
o znaczenie wiary w tej komunikacji osób. Czy wystarcza sam rozum?

Odpowiedź na pytanie o rolę wiary w procesie uczestnictwa w mi-
łości znalazł Wojtyła u św. Jana od Krzyża. Hiszpański mistyk opisuje 
stosunek poznania rozumowego i wiary za pomocą metafory: porów-
nuje rozum do świecznika podtrzymującego świecę wiary. Źródłem 
światła jest wiara, która jednak aby móc człowiekowi służyć potrzebuje 
wsparcia rozumu. Bez światła wiary rozum pozostaje w ciemnościach. 
Dopiero świeca wiary może zaświecić światłem miłosnego zjednoczenia 
z Bogiem. Dlaczego ten wymiar miłosnej komunikacji z Bogiem jest, 
zdaniem Wojtyły, tak istotny dla opisania związku małżeńskiego? Dla-
czego norma personalistyczna jest tak istotna dla realizacji powołania 
małżonków? Ponieważ w zasadzie sformułowanej przez Wojtyłę kryje 
się wołanie zachęcające do czynów zgodnych z prawem moralnym 
doświadczanym w sercu każdego człowieka. Niestety, człowiek może 
w swoim akcie wolnej decyzji odrzucić wiarę, wyłączyć Boga – „etsi 
deus non daretur” budować swe życie, wybierając jedynie rozum. 
Każdy człowiek, który godzi się na wyłącznie autonomiczne, subiek-
tywne i utylitarystyczne ujęcie rzeczywistości, utrudnia tym samym 
realizację swego przeznaczenia do miłości.

Człowiek jako „ens socjale” potrzebuje pomocy rodziny. W swym 
nauczaniu Jan Paweł II akcentuje potrzebę dowartościowania rodziny. 
Jego zdaniem, rodzina jest darem i dobrem dla wszystkich. Papież przy-
pomniał i pogłębił teologię małżeństwa i rodziny, ucząc nas co oznacza 
miłość małżeńska rozumiana jako akt – czyn – wzajemnego oddania, 
ofiary i komunii osób (communio personarum). Zdrowa, kochająca się 
wspólnota małżeńska – rodzina jest obrazem miłości Boga (wspólnoty 
osób). Rodzina jest zdaniem Jana Pawła II szkołą prawdziwego człowie-
czeństwa, która uzdalnia każdego człowieka do realizacji solidarności 
w coraz szerszych kręgach społecznych odniesień.
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Rodzina jako szkoła solidarności
Według Jana Pawła II rodzina jest pierwszym podmiotem i przed-

miotem solidarności. Szczególnym wymiarem roli rodziny jest szkoła 
solidarności pracy. W swojej istocie człowiek jest przeznaczony do 
kooperacji – współpracy. Wspólne działanie to konieczność rozwoju 
człowieka, zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej (w odniesieniu do 
drugiego człowieka), jak i wertykalnej (w odniesieniu do Boga). Aby 
stawać się człowiekiem potrzebujemy wspólnoty – relacji miłości odpo-
wiedzialnej40. Praca jest nie tylko „boum arduum” – związana z trudem 
i wysiłkiem, lecz także jest wielkim przywilejem i błogosławieństwem, 
czymś co człowieka wynosi, wzmacnia i rozwija41. Szczególna rola ro-
dziny, dzisiaj często niedoceniana, to zadanie przygotowania dziecka 
do kooperacji i współpracy, do podejmowania wysiłku i przyjmowania 
odpowiedzialności.

Wyłączenie prawdy o transcendencji człowieka skutkuje egoistyczną 
alienacją42, co wpływa negatywnie na porządek społeczny i polityczny. 
Jan Paweł II pisze, jeśli zapomnimy o perspektywie równej godności 
wszystkich ludzi (całej rodziny ludzkiej), „jeśli prawda transcendencji 
nie zostanie uznana, wówczas zatriumfuje przemoc”43. Tylko wówczas, 
gdy godność człowieka jest zakorzeniona w „prawdzie transcenden-
cji” człowiek jest „podmiotem praw, których nikt nie może łamać, ani 
jednostka, ani grupa, klasa, naród czy państwo”44.

Papież z Polski pisze o roli rodziny w sposób następujący: „Ugrunto-
wana na małżeństwie rodzina jest nią wówczas, gdy poprzez wzajemny 

40 „To zaś zależy od tego, czy wzrasta jego udział w autentycznej i solidarnej wspól-
nocie, czy też się pogłębia izolacja w złożonym układzie stosunków zdeterminowanych 
przez bezwzględną rywalizację i wyobcowanie, w którym jest on traktowany jedynie 
jako środek, nie zaś jako cel”. CA 41. 

41 Jan Paweł II, enc., Laborem exercens [dalej: LE], 9.
42 Alienacja „występuje ona w sferze konsumpcji, gdy człowiek wikła się w sieć 

fałszywych i powierzchownych satysfakcji, podczas gdy powinien spotkać się z pomocą 
w autentycznej i konkretnej realizacji swojej osobowości. Alienacja występuje również 
w sferze pracy, kiedy jej organizacja jest nastawiona tylko na maksymalizację produkcji 
i zysku, pomija zaś to, w jakim stopniu pracownik przez własną pracę realizuje się jako 
człowiek” (CA 41, 2). „Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść poza 
samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej wspólnoty, 
dążącej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg” (CA 41, 3).

43 CA 44, 2.
44 Tamże.
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dar mężczyzny i kobiety stwarza takie środowisko życia, w którym 
dziecko może się urodzić i rozwijać swe możliwości, nabywać świado-
mość własnej godności i przygotować się do podjęcia swego jedynego 
i niepowtarzalnego przeznaczenia”45. Te niebezpieczeństwa grożą rów-
nież demokracji, kiedy skłaniamy się ku twierdzeniom agnostycyzmu 
i sceptycznego relatywizmu wobec tych, „którzy żywią przekonanie, 
że znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycznego 
punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że 
o prawdzie decyduje większość”46. Demokratyczna zasada większości 
nie stanowi przeszkody przeciwko możliwej dyktaturze większości, 
uderzającej w prawa człowieka, kiedy „nie istnieje żadna ostateczna 
prawda, która nadaje kierunek politycznej działalności”. Dlatego de-
mokracja bez wartości… łatwo przemienia się w jawny lub zakamu-
flowany totalitaryzm”47. 

W obszarze kultury grozi nam, zdaniem Jana Pawła II, alienacja 
i samowyobcowanie człowieka, co jest związane ze współczesną sy-
tuacją duchową, która polega na zniechęcaniu człowieka do tworzenia 
warunków do przekazywania życia. Człowiek współczesny często poj-
muje swoje życie, nie jako zadanie i zobowiązanie, które należy podjąć, 
lecz jedynie jako sekwencje wydarzeń i przeżyć48. Tutaj omawia papież 
fenomen, który socjologia kultury opisuje pojęciem społeczeństwa 
przeżycia. Pozornie prowadzi społeczeństwo przeżycia do wyraże-
nia „tożsamości” człowieka w odniesieniu do siebie samego i świata. 
W rzeczywistości powstaje przez to „brak wolności, a w konsekwencji 
rezygnacja z angażowania się w stały związek z inną osobą i rodzenie 
dzieci, lub skłonność do uważania ich za jedną z wielu «rzeczy», które 
można mieć lub nie mieć, według własnych upodobań”49. W dzisiej-
szym zagrożeniu integralności rodziny dostrzega papież dalekosiężne 
skutki wyobcowania współczesnego człowieka, które wyraża w for-
mule „kultura śmierci”. W opozycji do niej stawia on rodzinę jako 

„miejsce kultury życia”50. Dlatego należą do praw człowieka nie tylko 
prawa indywidualne, lecz także korporacyjne. Papież zalicza do praw 

45 CA 39, 1.
46 CA 46, 2.
47 CA 46, 2.
48 CA 39, 1.
49 Tamże.
50 Tamże.
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najważniejszych, które umacniają fundamenty demokracji: „prawo 
do życia, którego integralną częścią jest prawo do wzrastania pod 
sercem matki od chwili poczęcia; prawo do życia w zjednoczonej we-
wnętrznie rodzinie i w środowisku moralnym sprzyjającym rozwojowi 
osobowości”, „prawo do swobodnego założenia rodziny oraz przyjęcia 
i wychowania dzieci”51.

Rodzina fundamentem zaufania – jak może i powinna 

być wspierana?
Kwestia zaufania jest istotna nie tylko dla teologii, lecz z powodu 

związku z przyszłością każdego człowieka i rodziny ludzkiej. Idzie 
tutaj nie tylko o KNS, taką lub inną etykę społeczną, lecz o kwestię 
egzystencjalną dla istnienia narodów, państw, całej coraz bardziej 
współzależnej ludzkości. 

W 1993 roku, na konferencji w Berlinie, polski filozof Leszek Koła-
kowski mówił o relatywizmie, liberalizmie, konsekwencjach komunizmu, 
który niszy naszą cywilizację52. Mówił wówczas z pozycji agnostyka 
o tendencjach modernistycznej kultury do „uwalniania” człowieka 
post-modernistycznego z poczucia obowiązku. Padło wówczas stwier-
dzenie zgodne z myślą Jana Pawła II oraz nauczaniem Kościoła szcze-
gólnie interesujące dla naszych rozważań o znaczeniu rodziny. Filozof 
z Polski podkreślił znaczenie wiary dla życia społecznego i ludzkości. 
Kołakowski powiedział wówczas: „wiara w sensowny ład świata nie 
istnieje poza tradycją religijną”. Jak wyżej ukazaliśmy, dla dobra czło-
wieka i całej rodziny ludzkiej, winniśmy posłuchać wezwania papieża 
Jana Pawła II, który głosząc teologię ciała, przypominał integralny 

51 CA 47, 1.
52 Kolakowski sprach von einem „populären Relativismus“, der die „Säulen, auf 

welche sich unsere Zivilisation stützt … konsequenter als der Kommunismus“ zerstöre, 
weil er uns von jeder Verantwortung und Pflicht befreie. Eine Gesellschaft, die Freiheit 
und sonst nichts postuliere, stehe in der Gefahr, letztlich in ihr Gegenteil umzuschla-
gen; denn „am Ende jeder Anarchie wartet ungeduldig die Tyrannei“. Kolakowski 
warnt vor dem Aberglauben, dass Freiheit von selbst zu einer Ordnung führe. „Für 
Kolakowski ist der entscheidende Punkt, daß es letztlich auf den „Glauben an eine 
sinnvolle Ordnung der Welt“ ankomme, „einen Glauben, der außerhalb der religiösen 
Tradition nicht zugänglich ist“. FAZ vom 05.02.1994, Nr. 30.
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humanizm godności osoby ludzkiej wezwanej do budowania kultury 
życia i cywilizacji miłości.

Aby skutecznie odpowiadać na współczesne globalne wyzwania 
potrzebujemy dzisiaj obok starań na obszarze kultury, gdzie tradycyjnie 
koncentruje się aktywność Kościoła, także praktycznych odpowiedzi 
i rozwiązań na wszystkich obszarach omówionych wyżej przestrzeni 
życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Nie można pozostawiać 
tych obszarów przeciwnikom chrześcijaństwa. Tutaj jest miejsce dla ak-
tywności Kościoła53, zwłaszcza dla kompetentnych wiernych świeckich.

Dla skutecznej obrony rodziny w obliczu globalnych wyzwań nie 
wystarczą starania poszczególnych państw narodowych. Potrzebujemy 
regulacji międzynarodowych, stworzenia nowych struktur ladu mię-
dzynarodowego, zwłaszcza nowego prawa w świecie finansów. Globa-
lizacja finansowa bowiem przyczyniła się w największym stopniu do 
współczesnego kryzysu gospodarczego. To banki USA sprowokowały 
kryzys finansów świata. Nie było to jednak przypadkowe i nieprze-
widywalne działanie, na które żaden człowiek nie miał wpływu, jak 
chciałby popularny marksista Zygmunt Bauman, lecz efektem złej woli 
konkretnych osób, świadomym działaniem niewielkiej grupy w celu 
umocnienia swojej dominacji nad światem.

Chociaż rozróżniliśmy w opisie i diagnozie sytuacji rodziny wymiary 
polityczny i ekonomiczny, to w praktyce są one od siebie ściśle zależne, 
polityka jest zależna od ekonomii i odwrotnie. Zanim przejdziemy do 
propozycji w wymiarach globalnych należy wymienić kilka przykładów 
działań lokalnych, które należało by wspierać i wprowadzać w życie 
na poziomie Unii Europejskiej i światowym (np. w ramach ONZ):

Wiktor Orban, premier węgierskiego rządu zmusił banki do pła-
cenia podatków, dzięki temu odciążył rodziny wielodzietne. Dzisiaj 
na Węgrzech rodzina z trójką dzieci praktycznie nie płaci podatków. 
Oto konkretny przykład ekonomicznego wspierania rodziny, zaini-
cjowanego poprzez odpowiednie regulacje prawne mądrej polityki 
prorodzinnej, którą z punktu widzenia KNS należy pochwalić. Niestety, 
jak można było oczekiwać, taka polityczna regulacja zmniejszająca 
wpływy i zyski banków nie znalazła pochwał mediów ani polityków 

53 „Nie może on nigdy zaniechać spełniania swojej religijnej i transcendentnej 
misji dla dobra człowieka, chociaż zdaje sobie sprawę, że jego dzieło napotyka dziś 
szczególne trudności i przeszkody”. CA 55.
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unijnych. Media europejskie, pozornie pluralistyczne, jednogłośnie 
wyraziły swoją dezaprobatę dla działań rządu Orbana. Nie stroni się 
też od nacisków ekonomiczno-politycznych na ten rząd w celu dopro-
wadzenia do jego upadku.

Przez spekulacje walutowe54, najczęściej franka szwajcarskiego, 
wiele milionów rodzin w krajach Europy (np. Hiszpanii, Węgier, Kro-
acji, Polski) zostało zadłużonych55. Ostatnio pojawiły się sprawiedliwe 
decyzje sądów56 obciążające odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację 

54 „W latach 2002–2008 takie kredyty były maszynką do zarabiania pieniędzy. 
Największe na kontynencie grupy bankowe wymyśliły kredyty w obcych walutach, 
by więcej rodzin z biednej Europy Środkowej mogło uzyskać zdolność kredytową 
i pożyczyć pieniądze na własne M. Różnica w stopach procentowych między lokal-
nymi walutami, a euro, frankiem, czy jenem japońskim sprawiała, że raty kredytów 
w obcych walutach były co najmniej o jedną trzecią niższe niż w lokalnych. Dla banków 
to było eldorado. W Polsce kredyty we frankach wzięło 700 tys. rodzin, na Węgrzech 

– 1,3 mln, w Chorwacji – 75 tys. W Europie Środkowej najpopularniejsze były kredyty 
we frankach, a np. w Hiszpanii banki proponowały kredyty w jenach”. Czy zbliża się 
koniec kredytów walutowych, a frank szwajcarski to toksyczna waluta? www.wyborcza.
biz/biznes/1,101716,14387016,Czy_zbliza_sie_koniec_kredytow_walutowych__a_frank.
html#TRrelSST#ixzz2fq27pqWV (1.12.13).

55 „Ludzie zostali oszukani. Banki wprowadziły ludzi w błąd i zwabiły ich. Dlatego 
musimy pozbyć się źródła tego problemu - powiedział Orbán. «Ci ludzie» to prawie 
1,3 mln rodzin, które skuszone rekordowo tanim frankiem masowo zaciągały kredyty 
hipoteczne”. Orbán zlikwiduje kredyty walutowe”. „Plany likwidacji kredytów hipo-
tecznych w obcych walutach nie przeraziły bankowców tak bardzo jak inna wypowiedź 
premiera, który zapowiedział, że rząd ponownie «pomoże» Węgrom w spłacaniu rat we 
frankach, jenach i euro. Poprzednia taka pomoc w 2011 r. kosztowała węgierskie banki 
ponad miliard dolarów - parlament uchwalił wówczas prawo, które pozwalało każdemu 
spłacić jednorazowo kredyt walutowy po kursie o jedną trzecią niższą od rynkowego. 
Z pomysłu nie skorzystało wielu Węgrów, ale banki i tak mocno to odczuły - ubiegły 
rok zakończyły w sumie stratą w wysokości 716 mln dol. A to nie wszystkie wydatki, 
bo rząd nałożył też na banki tzw. kryzysowy podatek - w sumie od 2010 r. wydały one 
na rządowe pomysły 3,6 mld euro”. www.wyborcza.biz/biznes/1,100896,14355185,Orb
%C3%A1n_zlikwiduje_kredyty_walutowe.html#TRrelSST (1.12.13).

56 „Wiosną tego roku zapadł sensacyjny wyrok sądu w Barcelonie, który uznał kredyt 
hipoteczny w walucie obcej za «produkt wysoko złożony, o charakterze spekulacyjnym, 
niedostosowany do profilu ryzyka osoby, która ten kredyt zaciągnęła». Sąd rozwiązał 
umowę kredytową, co oznacza de facto umorzenie wszystkich odsetek i odwrócenie 
różnic kursowych – klient ma oddać wyłącznie pierwotną kwotę kredytu. Sąd przyznał 
rację pełnomocnikowi klienta, który argumentował, że proces sprzedażowy i produkty 
banku oferującego dziwo będące połączeniem kredytu i inwestycji, powinien być nadzo-
rowany nie tylko przez Banco de Espana (czyli hiszpański NBP i nadzór bankowy), ale 
też przez hiszpańską komisję papierów wartościowych. Prawnik klienta argumentował 
też, że bank, który pod przykrywką kredytu zaoferował klientowi kredyt z inwestycją 
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banki57, które popełniły przestępstwo spekulacji walutami. Niestety, 
podobnie jak w przykładzie powyższym, nie tylko stosunek sił jest 
zdecydowanie nierówny, to także i w tym wypadku, takie decyzje 
sądów nie znajdują naśladowców i wsparcia polityków, mediów, eko-
nomistów, w celu rzeczywistej reformy niesprawiedliwego systemu. 
Zanim wyroki uzyskały prawomocność podniósł się medialny alarm. 
Oczywiście, najlepsi adwokacji, przychylni politycy, przedstawiciele 
świata nauki i kultury chętnie skrytykują takie „niesprawiedliwe 
naruszenia praw banków” w celu obrony „wolności”, czytaj interesów 
elity finansowej58. Idzie przecież nie tylko o miliardy profitów samych 
banków, lecz także o interesy osób z nimi powiązanych, będących 

w pakiecie, nie spełnił podstawowych warunków, które są wymagane przez prawo Unii 
Europejskiej przy oferowaniu klientom produktów inwestycyjnych. I sąd się do tego 
przychylił. Wyrok jest nieprawomocny, ale gdyby utrzymał się w drugiej instancji, byłby 
to nie lada precedens”. „Orzeczenie hiszpańskiego sądu jest nieprawomocne, ale… nie 
jest to jedyny wyrok sądowy w Europie, który kwalifikuje kredyt hipoteczny jako rozbój 
w biały dzień. Podobne doniesienia napływają z Chorwacji. Pozew zbiorowy przeciwko 
bankom złożyły tam dwie organizacje: Potrosac (fundacja prokonsumencka) i Franak 
(stowarzyszenie kredytobiorców frankowych). W lipcu sąd pierwszej instancji przyznał 
im rację. I orzekł, że osiem chorwackich banków jest winnych «niepoinformowania swo-
ich klientów o zakresie ryzyka związanego z kredytami indeksowanymi we frankach 
szwajcarskich». Sąd – uwaga! – uznał, że kredyty powinny być ponownie przeliczone 
na w walutę lokalną, czyli na kuny. Sentencja orzeczenia sądu gospodarczego w Za-
grzebiu jest miażdżąca. Jest tam napisane, że banki pogwałciły prawa kredytobiorców 
biorących pożyczki we frankach szwajcarskich, nie informując ich, że fluktuacje kursu 
szwajcarskiej waluty mogłyby doprowadzić do podwyższenia ich miesięcznych rat. 
Według sądu banki dały ciała, nie informując klientów wystarczająco wyraźnie, że frank 
szwajcarski nie jest walutą stabilną ani oazą spokoju. Jest też w tym wyroku passus, że 
banki miały obowiązek wyjaśnić klientom zakres podejmowanego przez nich ryzyka. I że 
«nie działały w dobrej wierze»”. www.wyborcza.biz/biznes/1,101716,14387016,Czy_zbli-
za_sie_koniec_kredytow_walutowych__a_frank.html#TRrelSST#ixzz2fq2YfPgQ (1.12.13).

57 Krokiem we właściwym kierunku należy nazwać kary dla banków, które Unia 
Europejska nałożyła na instytucje finansowe oszukujące klientów poprzez manipulacje 
odsetkami. „Die jahrelange Manipulation von Zinssätzen kommt die Deutsche Bank 
und weitere internationale Großbanken teuer zu stehem. Im Libor-Skandal hat die EU-
Kommision gegen sechs Institute eine Rekordstrafe von 1,7 Miliarden Euro verhängt“. Der 
Skandal um manipulierte Zinssätze hat sich weltweit ausgewachsen. Die EU-Behörde ermittelte 
seit zwei Jahren, “Der neue Tag” 5 XII 13 nr 281, s. 1.

58 „Wolność gospodarcza jest tylko jednym z elementów ludzkiej wolności. Kiedy 
staje się niezależna, to znaczy kiedy człowieka traktuje się bardziej jako producenta 
czy konsumenta dóbr aniżeli jako podmiot, który produkuje i konsumuje po to, aby żyć, 
wtedy wolność traci konieczne odniesienie do osoby ludzkiej i ostatecznie wyobcowuje 
ją i przytłacza” (CA 39).
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beneficjentami różnych fundacji, stypendiów, organizacji i instytucji 
pozornie tylko niezależnych korporacji. Idzie o status quo, w którym to 
nie państwa i politycy mają decydujące zdanie, lecz właściciele kapitału.

Ekonomizacja życia publicznego przyczynia się do tego, że wszystkie 
obszary życia społecznego oceniane są wedle kryteriów zysku. Jedyna 
możliwość osiągnięcia stabilizacji i prawdziwych reform, przeciw-
działania dramatowi kryzysu zaufania jest wprowadzenie regulacji 
politycznych w wymiarach globalnych. Takie regulacje ograniczające 
samowolę kapitalizmu finansowego, zwłaszcza tzw. transakcji wirtu-
alnych (np. hage fonds), spekulacyjnych, obliczonych na oszukiwanie 
i wyzysk całych narodów są w praktyce bardzo trudne do przepro-
wadzenia w życie. Potrzeba jest wzmacniania polityki ograniczającej 
samowolę świata finansów, mądrej edukacji obywatelskiej, promocji 
kultury życia w życiu publicznym.

· Ograniczyć dochody menagerów zarabiających często milio-
ny euro miesięcznie. Przykładem inicjatywa obywatelska ze 
Szwajcarii, gdzie doprowadzono do referendum żądającego 
zmniejszenia wynagrodzenia managerów wielkich firm 
i banków, domagając się, aby najlepiej zarabiający w danej 
firmie nie otrzymywał więcej niż roczna średnia pensja 
pracownika tej samej firmy. Dzięki zbiorowej kampanii 
medialnej wpływowych środków przekazu, po ogłoszeniu 
wyników referendów, media stojące w obronie swych „pra-
codawców” mogły spokojne odetchnąć z ulgą, ogłaszając 
brak koniecznej większości do przeprowadzenia takiej 
regulacji prawnej59.

· Wykształcenie w czasach globalizacji i Internetu jest nie-
zmiernie ważne. Dlatego należy bronić szkoły i subsydiar-
nego prawa rodziny do wychowywania dzieci. Niestety, 
obserwujemy tendencje zupełnie odwrotne. Nowe programy 
finansowane ze środków unijnych są wprowadzane ponad 
głowami rodziców, a nawet bez pytania o wolę narodów 

59 „Fast drei Viertel der Deutschen sprechen sich dafür aus, Topmanagern die 
Gehälter zu beschneiden. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktwirtschaft-
sinstituts GfK. Anlass war die sogenannte 1:12 in der Schweiz. Auf die Frage, ob sie 
für eine solche Regelung seien, antworteten 73,3 Prozent der Befragten zustimmend“. 
Schweizer lehnen Gehaltbremse ab, Frankfurter Neue Presse, s. 4.
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i parlamentów. Rządy, które nie godzą się na przyjęcie dyk-
tatu „nowych, tolerancyjnych i równościowych” programów 
szkolnych i przedszkolnych są medialnie, ekonomicznie 
i politycznie karane za taką „samowolę” i brak kooperacji. 
Pomimo zmiany opakowania nadal dominuje duch lewi-
cowej ideologii dążącej do zmian kulturowych, odrzuca-
jących chrześcijański model rodziny. Pomimo niewinnie 
brzmiących formuł, idzie o wprowadzenie modelu rodem 
z DDR, o możliwie wczesne wychowanie dzieci w duchu 
ideologii gender.

· Manfred Spieker sformułował postulat, który mówi o pra-
wie wyborczym dzieci, z którego rodzice mogą korzystać 
w zastępstwie swoich dzieci60. W praktyce dawało by to 
większą siłę głosu rodzinom wielodzietnym, które w obec-
nym systemie są dyskryminowane. 

Dramatyczna sytuacja rodzin jest także związana z sytuacją miesz-
kaniową, zwłaszcza w krajach postkomunistycznych. Gdy młodych 
ludzi nie stać na własne mieszkanie, nie należy się dziwić, kiedy szu-
kają miejsca dla swojej rodziny tam, gdzie mogą żyć bardziej godnie 
i realizować swoje marzenia, czyli poza granicami kraju. Przykładem 
polskie kobiety, jak stwierdzają badania socjologiczne, w Irlandii i Anglii 
decydują się one dwa razy częściej na urodzenie dziecka niż ich rówieś-
niczki mieszkające w Polsce. Emigracja, często najbardziej aktywnych, 
zdolnych, pracowitych obywateli „peryferii” świata jest oczywiście dla 
krajów „centrum” dużym wzmocnieniem, a wielką stratą dla ojczyzn 
tychże emigrantów. Z tego przykładu widzimy, że brakuje np. w Polsce 
bodźców ekonomicznych i politycznych do założenia rodziny61. Polska 
młodzież w przeciwieństwie do np. niemieckiej, u której możemy do-

60 „Wer für die Familie das Bürgerrecht fordert, der muss sich der Frage des 
Familienwahlrechts stellen. Das Recht, in regelmäßigen Abständen die Regierenden 
bestimmen und dafür unter mehreren Kandidaten auswählen zu können, ist in der 
Demokratie das Privileg der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Recht muss auch der 
Familie zuteilwerden“. M. Spieker, Mehr Kinder oder mehr Erwerbstätige?, www.bpb.
de/apuz/30652/mehr-kinder-oder-mehr-erwerbstaetige?p=all (13.9.13). Zob. U. Nothel-
le-Wildfeuer, Das Kind als Staatsbürger. Wahlrecht gegen die strukturelle Benachteiligung von 
Familien?, „Herder-Korrespondenz“ 58 (2004), s. 198nn.

61 Należy pomóc rodzinie w polityce pracy, szkolnictwa, budownictwa mieszka-
niowego. Wysokie ceny mieszkań, bezrobocie, lewicowo-liberalne programy gender 
są atakiem na rodzinę.
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strzec wyższe już stadium choroby (przełom kulturowy) i zniechęcenie 
do małżeństwa i rodziny, pragnie jeszcze szczęśliwej rodziny.

Podsumowanie
Przyszłość ludzkości zależy od rodziny, która jest w nauczaniu Jana 

Pawła II fundamentem zaufania. W interesie państwa lub wspólnoty 
państw, społeczeństw międzynarodowych, Kościoła, całego świata, 
każdego człowieka niezależnie od jego religii leży szukanie efektywnych 
dróg rozwiązania kryzysu, który uderza w nasze rodziny i przyszłość 
narodów. Współczesny kryzys (zaufania, człowieka, rodziny) jest 
wynikiem, jak ukazano wyżej, przede wszystkim fałszywego obrazu 
człowieka i jego roli w życiu społecznym. 

Człowiek jest istotą społeczną ens sociale, dlatego Jan Paweł II afir-
muje w swoim nauczaniu rodzinę jako pierwszą i najważniejszą szkołę 
solidarności i życia wspólnotowego. Kiedy mówimy o wspólnocie mamy 
na myśli wszystkie rodzaje i formy wspólnoty, jednak na pierwszy plan 
w nauczaniu Kościoła zawsze wybija się rodzina. W ujęciu Papieża cała 
ludzkość stanowi wielką wspólnotę sióstr i braci – rodzinę. Człowiek 
uczy się w tej podstawowej komórce społeczeństwa (DA 11)62 godności 
własnej osoby oraz odpowiedzialności za dobro wspólne (CA 39). Ro-
dzina kształtuje człowieka, uzdalniając go do uczestnictwa w innych 
wspólnotach. Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreśla pilną potrzebę 
odrodzenia rodziny, która jest darem, zadaniem i wspólnym dobrem 
całego społeczeństwa. Papież przypomina oraz pogłębia teologię 
małżeństwa63. Uczy nas na czym polega miłość małżeńska, począwszy 
od fizycznego ujęcia zagadnień płciowości, poprzez aspekty duchowe, 
ukazuje miłość pomiędzy dwojgiem małżonków jako czyn całkowi-
tego, wzajemnego oddania się i zjednoczenia (communio), co nie tylko 
jest wypełnieniem zamysłu Stwórcy i partycypacją w Jego miłości, 
lecz także obrazem Boga Trójjedynego – komunii osób w solidarnej 
postawie. Na naszą uwagę zasługuje to, co Jan Paweł II pisze o spo-

62 Dekret II Soboru Watykańskiego o apostolstwie świeckich Apostolicam actu-
ositatem, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_ge.html.
63 Zob. Jan Paweł II, enc., Familiaris consortio [dalej: FC], która omawia zadania 

rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (www.stjosef.at/dokumente/fami-
liaris_consortio.htm.).
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łecznych i politycznych zadaniach rodziny. Prokreacja i wychowanie 
dzieci nie są postrzegane jako jedyne zadania podstawowej komórki 
społeczeństwa. Rodzina tworzy tradycję współpracy (LE 10), kultury 
współżycia64, gościnności i wzajemnej pomocy, może także służyć spo-
łeczeństwu65 poprzez działalność dobroczynną oraz zaangażowanie 
polityczne (por. FC 44, SRS 36, CA 46)66. Społeczeństwu potrzebna jest 
rodzina zdrowa, silna wiarą, świadoma swojego powołania do bycia 

„domowym kościołem”, obrazem miłości Zbawiciela, komunii osób. 
Zdrowa rodzina to rodzina skierowana ku Bogu i wypełniająca za-
mysł Stwórcy powołującego człowieka do bycia we wspólnocie darem 
i kreatorem życia, trwałym znakiem i odbiciem Bożej miłości. Powinna 
ona uczyć prawdziwego humanizmu,67 gotowości do podejmowania 
ofiary, ojcostwa, macierzyństwa, braterstwa i współodpowiedzialności.68

Niestety – jak zauważa Ojciec Święty – w polityce rodzinnej w bardzo 
wielu krajach zapomina się o prawach rodziny i potrzebie jej ochrony. 
Z powodów społeczno-gospodarczych oraz politycznych ustawodawstwo 
często osłabia, a nawet niszczy rodzinę. Zwłaszcza poprzez politykę 
antypopulacyjną, propagowanie aborcji, ośmieszanie wierności mał-
żeńskiej, ułatwienia w kwestii rozwodów, prawne zrównanie związków 
homoseksualnych, określanych kategorią „małżeństw”, ekonomiczny 
przymus pracy zawodowej kobiet w krajach ubogich oraz medialną 
propagandę antyrodzinnej „kultury śmierci” i „struktur grzechu”(SRS 

64 Podstawowe znaczenie ma w tym kontekście dla Ojca Świętego problem prawdy, 
czyli właściwa antropologia będąca kryterium wyjaśniania weryfikacji wszystkich form 
kulturowych, których podstaw związanych z określoną wizją człowieka uczymy się 
w rodzinie. Kultura narodu rozumianego jako wspólnoty rodzin jest „w istocie rzeczy 
odpowiedzią na pytanie o sens osobistej egzystencji” (CA 24).

65 Wspólnota rodzinna uczy nas nie tylko relacji międzyosobowej „ja” i „ty”, lecz 
także przekracza ten wymiar w kierunku wspólnoty „my”. Rodzina rozumiana jako 
wspólnota jest pierwszą ludzką społecznością. W rodzinie człowiek „uczy się, co znaczy 
kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą” (CA 39). Formułę tę 
należy niewątpliwie interpretować w kontekście książki K. Wojtyły Osoba i czyn. Zob. 
tenże, Osoba i czyn, Kraków 1969.

66 Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis [dalej: SRS].
67 Zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej pojawia się – zdaniem 

Jana Pawła II – pytanie o tajemnicę życia duchowego, odsyłające do tajemnicy Boga. 
Gdy podważy się religijny wymiar osoby ludzkiej, uderza się tym samym w samą 
kulturę, co może wręcz prowadzić do jej zaniku (zob. CA 24). Zob. Kompendium Nauki 
Społecznej Kościoła, Kielce 2005, nr 559, s. 366).

68 Tamże, nr 246–251, s. 169–172.
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36), głoszoną pod pozorami emancypacji i skrajnego dążenia do indy-
widualizmu w krajach bogatych. Te najważniejsze przykłady zagrożeń 
i pogłębiającej się dezintegracji rodziny całkowicie ignorują fakt, że 
człowiek jest powołany do życia we wspólnocie, a zniszczenie rodziny 
oznacza rozbicie społecznych więzi, zanik poczucia odpowiedzialno-
ści za dobro wspólne i solidarności oraz zanik wszystkich istotnych 
wartości będących ostoją życia społecznego (CA 49). Papież podkreśla 
istotną rolę rodziny. Określając ją jako Kościół domowy (FC 49), przypo-
mina jej posłannictwo zbawcze, misyjne, uczące nas dialogu z Bogiem 
i człowiekiem. Rodzina jest miejscem, w którym uczymy się dostrzegać 
w bliźnim Boga oraz podejmować ofiarę w służbie bliźniemu. 

W świetle ideologii wychwalającej konkurencję – walkę i indywi-
dualizm, subiektywne prawdy, które są jedynie własnością jednostki, 
nie dziwi nas taki program społeczny i ekonomiczny, w którym dla 
słabszych, wykluczonych, niepotrzebnych (mówi się już o połowie ludz-
kości) proponuje się śmierć, nazywając ją eufemistycznie np. eutanazją, 
płcią kulturową, aborcją, sterylizacją, narkotykami, konsumizmem, 
prewencyjną wojną z terroryzmem. Jan Paweł II nazwał dominującą 
dziś ideologię „kulturą śmierci”. Nie były to przesadne słowa, lecz 
stwierdzenie faktu. Świat stanął dziś nad przepaścią. Rodzina ludzka 
musi szukać dróg współpracy i promocji „kultury życia”, których nie 
da się zbudować bez powrotu do religii i transcendencji, bez odkrycia 
na nowo prawdziwej głębi godności osoby ludzkiej. Dzisiejszy kryzys 
jest związany z odwróceniem paradygmatów: nagradzany jest ego-
izm, chciwość, jazda na gapę, decyzje wyboru życia i rodziny, próby 
tworzenia kultury solidarności są karane. Taka patologiczna sytuacja 
niszczy podstawy zaufania – rodzinę. Sytuacja, jak to nakreślono wyżej, 
domaga się korekty, działań na poziomie lokalnym, międzypaństwo-
wym, globalnym w obszarach kultury, polityki i ekonomii. Niestety 
obserwujemy dziś liczne i skuteczne ataki na rodzinę. Nie są to tylko 
ataki zewnętrzne, lecz także zawinione przez samych chrześcijan 
ataki wewnętrzne, związane z zaniedbywaniem szeroko rozumianej 
odpowiedzialności społecznej. Zaniechania we wprowadzaniu w życie 
nauczania społecznego Kościoła są związane z faktem lekceważenia 
tej dziedziny wiedzy, niedocenianiem jej roli dla Ewangelizacji i świa-
dectwa Kościoła w szybko globalizującym się świecie, w którym inter-
dependencja jest pisana wielką literą i „każdy jest odpowiedzialny za 
każdego”. Potrzebujemy chrześcijan w polityce, kulturze, gospodarce, 
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świecie finansowym. Już wyżej wskazane problemy mogą i powinny 
być analizowane głębiej w poszukiwaniu orientacji i efektywnych 
odpowiedzi na współczesne wyzwania. Nawet jeśli artykuł w jakimś 
sensie pozostaje niedokończony, autor nie rości sobie pretensji na 
wyczerpanie tematu, otwiera on, miejmy nadzieję, perspektywy po-
szukiwania rozwiązań „miłości w prawdzie”69 w kształtowaniu świata 
dla dobra całej ludzkiej rodziny.
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