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Nowa książka znanego brytyjskiego etyka biznesu Geoff a Moore’a, 
profesora Szkoły Biznesu w  Durham University, poświęcona jest 
etyce cnót w jej zastosowaniach nie tylko biznesowych, w szczegól-
ności dotyczących menedżerów i organizacji, ale także w odniesie-
niu do zachowań indywiduów. Jest to bardzo elegancki i  kompe-
tentny wykład tej etyki celowościowej oparty w dużym stopniu na 
ujęciu Alasdaira MacIntyere’a znanego polskim czytelnikom z prze-
tłumaczonych książek Krótka historia etyki (PWN 1995), Dziedzic-
two cnoty. Studium z teorii moralności (PWN 1996), Etyka i polityka 
(PWN 2009).

Książka Moore’a składa się ze (1) Wstępu, trzech części, z których 
każda podzielona jest na trzy rozdziały, wykazu literatury cytowanej 
oraz indeksu. Rozdziały noszą tytuły: Część pierwsza Organizacje 
i etyka cnót: (2) Organizacje i etyka, (3) Etyka cnót a etyka organiza-
cyjna, (4) Podejście MacIntyearowskie a organizacje i etyka organi-
zacyjna; Część druga Implikacje dla indywiduów, menadżerów i organi-
zacji; (5) Implikacje dla indywiduów, (6) Implikacje dla menedżerów, 
(7) Implikacje dla organizacji; Część trzecia Organizacyjna etyka cnót 
w praktyce: (8) Etyka cnót w organizacjach biznesowych, (9) Etyka 
cnót w organizacjach niebiznesowych, (10) Konkluzje. 

Oryginalnym pomysłem autora, raczej niespotykanym w litera-
turze z dziedziny etyki biznesu, jest powiązanie zagadnień związa-
nych z etyką cnót z opowieścią o Elaine – menedżerce zatrudnionej 
w fi rmie architektonicznej DesignCo specjalizującej się w projekto-
waniu budynków biurowych wznoszonych w centrach miast. Z regu-
ły są to zwyczajne budynki użytkowe niewyróżniające się architek-
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tonicznie, choć czasem zdarza się projektować główne kwatery dla 
korporacji z ambicjami oraz dążeniem do zaimponowania klientom 
i konkurencji. Większość projektów sytuuje się między tymi dwoma 
ekstremami. Elaine ukończyła studia architektoniczne, zdała egza-
miny w  pierwszym terminie i  zdobyła doświadczenie zawodowe 
zanim związała się z  DesignCo. Cechuje ją podejście twórcze do 
opracowywanych projektów, za co została nagrodzona. Jej rozwią-
zania projektowe mieszczą się w  ustalonych kosztach, spełniając 
jednocześnie wymagania w  stopniu wyróżniającym. Kieruje ona 
niewielkim zespołem architektów, a  więc jest odpowiedzialna nie 
tylko za rozwiązania projektowe, ale także za prowadzenie tego 
zespołu i  dbałość o  rozwój młodych adeptów architektury. Dobry 
czas dla projektowania interesujących budynków minął, nastał kry-
zys zmuszający do obniżenia lotów, przede wszystkim kosztów 
i  proponowania klientom tańszych rozwiązań. Szefostwo fi rmy 
straciło serce dla ambitnych projektów, troszcząc się bardziej 
o rachunki, co powoduje spięcia Elaine z szefem, który pytany przez 
nią „Czym teraz jest DesignCo?” otrzymuje kpiący uśmieszek jako 
odpowiedź. 

Opowiadając historię Elaine – pisze autor – poznajemy jej cha-
rakter oraz jej stosunek do wykonywanych działań, a także jej odno-
szenie się do ludzi, po prostu jej działanie w pracy zawodowej, czyli 
dowiadujemy się kim ona jest. Rzecz jasna, że jest ona także córką, 
żoną, matką trójki nastolatków, jej hobby to gra na skrzypcach 
w miejscowej orkiestrze, lubi czytać thrillery, jest przy tym dobrze 
wyglądającą osobą. 

Zarówno Elaine, jak i członkowie jej rodziny, są fi kcyjnymi posta-
ciami typowymi dla nowoczesnego, postindustrialnego społeczeń-
stwa konsumpcyjnego. Podobnie DesignCo jest fi kcyjną organiza-
cją, jakich wiele w  obecnych czasach. Książka, niebędąca przecież 
powieścią, poświęcona jest zagadnieniom, których znaczenie dla 
naszej bohaterki oraz fi rmy, w której ona pracuje, jest ewidentne. 
Ten oryginalny sposób ujęcia umożliwił autorowi zilustrowanie ety-
ki cnót w sytuacjach występujących w życiu zawodowym ludzi peł-
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niących funkcje menedżerskie, ich życiu osobistym oraz w funkcjo-
nowaniu organizacji, w  jakich ci ludzie pracują bądź do których 
należą. O  tym jest właśnie ta książka, czego dowiemy się z  kolej-
nych rozdziałów inkrustowanych historią bohaterki.

Przede wszystkim jest to książka o  organizacjach, deklaruje 
autor. W  czasach boomu ekonomicznego wszystko było możliwe, 
kiedy zaś nastały czasy, gdy każdy grosz się liczy, twórczość ulega 
redukcji, przewartościowywane są cele organizacji. Rodzi się wów-
czas pytanie: „architektura czy pieniądze?” Pojawiają się także kwe-
stie związane ze społeczną odpowiedzialnością korporacji, tj. rodza-
ju i  charakteru tego, co jest wartością dla poszczególnych 
interesariuszy związanych z  daną organizacją. Po drugie, jest to 
książka o  zarządzaniu i  menedżerach. O  kierowaniu ludźmi jako 
jednostkami, osobami, a przy tym wykonawcami zadań. Odpowia-
dający za to menedżer sam poddawany jest ocenie, czy dobrze 
wypełnia swe obowiązki. Występują napięcia między tym, czego 
wymaga należyte spełnianie roli zawodowej (w przypadku Elaine – 
architekta), a zarządzaniem tą działalnością, chodzi o budżet i pla-
nowanie czynności, oraz kierowaniem poszczególnymi członkami 
zespołu (w przypadku Elaine – rola menedżera). Jest to poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy »dobry« menedżer?”. Po 
trzecie wreszcie, jest to książka o  indywiduach, tj. jednostkach, 
ludziach pracujących w organizacji. Chodzi o to, jak jednostki wpły-
wają na organizacje oraz jak organizacje wpływają na ludzi, czyli 
„Jakie jest życie pracownicze?” Autor książki pisze: „W konstruowa-
niu opowieści, tj. historii życia Elaine, i objaśnianiu kim się ona sta-
ła (jej charakter) organizacje odegrały znaczącą rolę. Interesującą 
kwestią jest czy jest ona tą samą osobą w pracy i w domu [...] czy 
opracowuje takie same projekty i jest tak samo ambitna i tak samo 
zaangażowana przez całe życie” (s. 4). Pytamy więc o to, co znaczą 
określenia: „dobra” organizacja, „dobry” menedżer i „dobra” osoba. 
Odpowiedzi znajdujemy na dalszych stronicach książki.

Geoff  Moore wprowadza czytelnika książki w preliminaria etyki 
cnót, wyjaśniając, że etyka to wskazania jak powinno się żyć, aby 
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było to życie dobre, zaś etyka cnót – dobrze osadzona w tradycji 
fi lozofi cznej – odwołuje się do cech charakteru ludzi, czyli właśnie 
owych cnót. Dotyczy to również ról pełnionych przez nich, w tym 
roli menedżera. Nie ogranicza się to tylko do osób, ale dotyczy tak-
że organizacji, dowodzi przekonująco autor. Książka służy uprzy-
stępnieniu tej teorii etycznej zwykłemu człowiekowi (everyday per-
sons) w stosowaniu jej do sytuacji, z jakimi spotykają się ludzie jako 
indywidua, w szczególności menedżerowie i zespoły ludzi tworzą-
cych organizacje (s. 6). Skoro książka ta adresowana jest do indywi-
duów to także do Ciebie, Czytelniku tego tekstu, szczególnie jeśli 
jesteś menedżerem dowolnego szczebla, a więc także liderów biz-
nesu, oraz do organizacji jako instytucji. Autor wskazuje Alasdaira 
MacIntyre’a  jako tego fi lozofa, za którym przyjmuje pojęcie „zwy-
kłego szarego człowieka” (everyday plain person) rozumianego jako 
osoba nie będąca profesjonalnym fi lozofem i działająca w „realnym 
świecie”. W kolejnym podrozdziale wprowadza cytowanego fi lozofa 
i  jego ujęcie etyki cnót bowiem, jak wcześniej powiedziano, idee 
MacIntyere'a stanowią podstawę ujęcia przedstawionego w  oma-
wianej książce.

W rozdziale 2 poświęconym etyce w organizacjach, wskazuje się 
na powszechność organizacji jako uznanej obecnie społecznej for-
my zespołowego wykonywania istotnych aktywności, swego rodza-
ju społecznego ładu. Sformułowano formalną defi nicję organizacji 
i omówiono racje przemawiające za istnieniem organizacji. Wskaza-
no na metaforyczne ujmowanie organizacji oraz elementy etyki 
organizacji. 

Rozdział 3. poświęcony jest etyce cnót i  jej kontekstowi jako 
składowej etyki organizacyjnej zarówno na poziomie zachowań 
indywidualnych, jak i  zespołowych. Wskazano krytyczne uwagi 
związane z tym podejściem. Przypomniano koncepcję i pojęcie ulty-
matywnego celu działania, w sensie nie jednostkowego czynu, ale 
tego, co nadrzędne, ku czemu dąży podmiot działający (nazwałbym 
to horyzontem życia), tj. telos, stąd etyka cnót jest etyką teleolo-
giczną. Na tej podstawie scharakteryzowano zasadność postulowa-
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nia etyki cnót w zastosowaniach organizacyjnych, bowiem organi-
zacjom także przysługuje podmiotowość, a  więc można przypisać 
im cel, ich telos. 

Czwarty rozdział poświęcony jest MacIntyre'owskiemu ujęciu 
organizacji i etyki organizacyjnej. Omawiane są w nim pojęcia prak-
tyk, instytucji, dobra wewnętrznego i zewnętrznego oraz jak poję-
cia te wpływają na rozumienie organizacji jako swego rodzaju 
„instytucji będącej kombinacją praktyk” (practice-institution combi-
nation). Pozwala to na traktowanie organizacji jako moralnej prze-
strzeni, w której możliwe jest uchwycenie i zidentyfi kowanie  praw-
dopodobnych zdarzeń (moral mapping) i zapobieganie potencjalnym 
problemom przez wcześniejsze zmiany w organizacji.

Rozdział 5 dotyczy tego, jak etyka cnót wpływa na zachowania 
ludzi w organizacjach. Omawiane zagadnienia to ludzkie życie jako 
swego rodzaju narracja, w szczególności w związku z pojęciem celu 
(telos). Jakie z  tego wypływają wnioski dla wykonywanej przez 
poszczególnych ludzi pracy zawodowej oraz sensowności i znacze-
nia tej pracy. W rozdziale 6 przedstawiono implikacje etyki cnót dla 
menedżerów.  Omówiono różnice między menedżerem a zarządza-
niem (management), usytuowanie menedżera w  organizacji jako 
owej „instytucji będącej kombinacją praktyk” i scharakteryzowano 
cnoty – tj. przymioty charakteru – jakie powinny cechować mene-
dżera, aby został on lub ona uznany/uznana za menedżera cnotli-
wego (virtuos manager). Rozdział 7, jak łatwo przewidzieć, odnosi 
kwestie etyki cnót do organizacji. Znajdujemy w  nim taksonomię 
cnót organizacyjnych i  istotę korporacyjności, a także charaktery-
stykę takiego zawiadywania organizacją, które umożliwia wdroże-
nie pożądanych cnót. Stanowi to podstawę dla stosownego projek-
towania organizacji i toku jej funkcjonowania.

Dalsze rozdziały dostarczają ilustracji wcześniej omówionych 
zagadnień zaczerpniętych z praktyki biznesowej i pozabiznesowej. 
W rozdziale 8 dotyczącym organizacji biznesowych omówiono prak-
tyki zaczerpnięte m.in. z  przemysłu farmaceutycznego, kosmety-
ków, bankowości, zasobów ludzkich i  rachunkowości. Przy okazji 
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rozważono kwestię, czy wszystkie praktyki biznesowe są praktyka-
mi w sensie MacIntyre’a. W rozdziale 9 omówiono przykłady pocho-
dzące z  takich niebiznesowych organizacji jak: organizacje arty-
styczne np. orkiestry, cyrki, zespoły jazzowe, organizacje służby 
zdrowia, kościoły i dziennikarstwo traktowane jako praktyka. Roz-
dział 10 wieńczy dzieło podsumowując zaprezentowane w nim pro-
pozycje.

Książka Geoff a Moore’a jest znakomitą publikacją wyróżniającą 
się nie tylko tematyką – etyka cnót rzadziej niż inne ujęcia jest 
przedmiotem prac poświęconych etyce organizacyjnej i etyce bizne-
su – ale także sposobem przedstawienia zachęcającym do niewymu-
szonej lektury nie tylko ludzi biznesu, jak również wszystkich zain-
teresowanych etycznym wymiarem uczestnictwa w zorganizowanym 
życiu społecznym. Dodać należy, że walory dydaktyczne czynią, że 
książka służyć może za wzorzec podręcznika, zachęcając przy tym 
zarówno wykładowców, jak i adeptów do intensywnego z niej korzy-
stania.


