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1. Wstęp

Artykuł nawiązuje do pracy brytyjskiego fi lozofa, związanego także 
z amerykańskim uniwersytetem Notre Dame, Johna Hendry’ego Between 
Enterprise and Ethics: Business and Management in a Bimoral Society 
[2004]. Autor ten w przekonujący sposób prezentuje charakterystyczny dla 
społeczeństw zachodnich (czy tylko?) kontekst prowadzenia działalności 
gospodarczej. Chodzi o kontekst aksjologiczny nacechowany dwoistością 
wartości i norm. 

Współczesne „społeczeństwo biznesu”, by użyć terminu wprowadzo-
nego przez Kennetha E. Bouldinga, postępuje z jednej strony wedle zasad, 
które zaliczyć można do tzw. moralności tradycyjnej, z drugiej zaś kieruje 
się zasadami charakterystycznymi dla etosu przedsiębiorcy. Autor, któremu 
zapewne w niewielkim stopniu znany jest dorobek prakseologii, zalicza oba 
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zbiory zasad do etyki i określa społeczeństwo zachodnie „społeczeństwem bi-
moralnym”, bowiem przyzwala ono (godzi się) na owe podwójne standardy. 

W artykule podjęto próbę wyraźnego rozdzielenia obu rodzajów zasad 
i oddzielenia dyrektyw o charakterze prakseologicznym od dyrektyw o cha-
rakterze etycznym par excellence. Ponadto w artykule zwraca się uwagę na 
konfl ikt zachodzący między normami etycznymi (dotyczącymi etyki właś-
ciwej według terminologii Tadeusza Kotarbińskiego) oraz etyki sensu largo 
(fi lozofi i praktycznej), a więc obejmującej nie tylko etykę właściwą (etykę 
sensu stricto), lecz także felicytologię i prakseologię. Ów konfl ikt dotyczy nie 
tylko działalności gospodarczej, ale również aktywności zawodowej w za-
wodach, zwanych wolnymi (professions), np. etyki prawniczej, gdzie normy 
wewnątrzzawodowe (deontologia/endomoralność) są rozbieżne z normami 
zewnątrzzawodowymi (egzomoralność/społeczna odpowiedzialność). 

2. Johna Hendry’ego społeczeństwo bimodalne

Pięć następujących kwestii składa się na tezę Johna Hendry’ego o społe-
czeństwie bimoralnym: 

(1) Współistnienie dwu zbiorów zasad kierowało społeczeństwami cywi-
lizowanymi: (a) zbiór zasad powinności, (b) zbiór zasad interesu własnego. 
Moralność tradycyjna zezwalała na umiarkowaną troskę o własny interes, 
zaś moralność rynkowa narzuca raczej konkurencję niż kooperację.

(2) Przez niemal cały okres historii cywilizacji, aż do lat współczesnych 
dominowała moralność tradycyjna, nawet biznes organizowany był według 
zasad organizacji społecznej. Zasady rynkowe przyjmowane były jako nie-
zbędne dla wzrostu i rozwoju, ale z ostrożnością („licencjonowanie”) chro-
niącą przez zagrożeniem dla tradycyjnego ładu moralnego.

(3) W ciągu ostatnich dwu–trzech dekad końca XX wieku i początków 
wieku XXI nastąpiła i nadal postępuje erozja tradycyjnej moralności i jest 
ona wypierana przez zasady rynkowe. Deregulacja uwolniła biznes i świat 
fi nansów od licznych ograniczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu się au-
torytetu moralnego kościołów, państwa, rodziny, społeczeństwa, szkoły. 
Wartości i ideologia rynkowa, korzystając z mediów, stają się swego ro-
dzaju sposobem powszechnego myślenia (common sense), co, zauważmy, 
trudno na polski tłumaczyć – jak zalecają słowniki – jako „zdrowy rozsą-
dek” (przyp. W.G.).
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(4) Troska o własny interes, stając się swego rodzaju moralnością, zysku-
je na legitymizacji przez jej upowszechnienie. Wprawdzie tradycyjna moral-
ność nadal jest uważana za ważną, mającą wpływ np. na prawo, to jednak nie 
jest ona już decydująca w stopniu, w jakim była wcześniej. Ludzie stają się 
autorytetami sami dla siebie wybierając nakładające się normy obu rodzajów 
moralności wedle własnego uznania. Zanika odrębność obu zbiorów norm. 
Zbiory te przenikają się, a pierwszeństwo nadawane jest raz elementom jed-
nego, raz drugiego zbioru zasad.

(5) Zmiana, o której mowa, nie jest wynikiem czegoś, co nastąpiło ostat-
nio. Współcześnie nastąpiło jedynie znaczące przyśpieszenie zmian zapo-
czątkowanych przez XVIII-wieczne Oświecenie. Przyśpieszenie, zdaniem 
Hendry’ego, spowodowane jest zmianami technicznymi oraz wpływem 
techniki na media, a mediów na procesy komunikowania się na niespotyka-
ną wcześniej skalę. 

Obszerną analizę wpływu zmian technicznych na życie społeczne znaj-
dzie zainteresowany Czytelnik w książce Praxiology and the Philosophy of 
Technology [Gasparski & Airaksinen 2007]. 

Hendry objaśnia zachodzące zmiany rywalizacją kultur, a więc także 
moralności, o prymat w zglobalizowanym świecie. Trudno spodziewać się, 
pisze, zahamowania spadku zainteresowania religią, ale przecież spadek 
ten nie oznacza zaniku religijności ludzi. Trudne do przewidzenia są także 
zmiany zachodzące w polityce. Niełatwo w związku z tym przewidzieć, jaka 
będzie stabilność społeczeństwa bimoralnego. Takie społeczeństwo może 
trwać długo, tworząc nowe religie i nowe ponadnarodowe organizacje, jak 
sądzą optymiści. Pesymiści, zaś, przywołując przykład rozpadu Cesarstwa 
Rzymskiego w wyniku upadku obyczajów i dominacji interesu własnego 
ludzi nad dobrem wspólnym, obawiają się podobnego końca społeczeństwa 
zapalającego biznesowi świeczkę, a tradycyjnej moralności coraz mniejszy 
ogarek. Dalsza perspektywa, niezależnie od tego, co może nastąpić w dale-
kiej przyszłości, nie powoduje jednak bezpośrednich i natychmiastowych 
zmian w tym, co dzieje się współcześnie. Społeczeństwo bimoralne jest 
– zdaniem Hendry’ego – faktem.

Istnienie społeczeństwa o podwójnej moralności wywiera istotne konse-
kwencje dla samego biznesu, dla sprawowania funkcji menedżerskich w fi r-
mach i organizacjach gospodarczych oraz dla społeczeństwa.
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3. Wpływ społeczeństwa bimodalnego na zarządzanie

Wprawdzie orientacja (kultura) rynkowa zawsze cechowała aktywność 
biznesową skierowaną na interes własny, to do niedawna te cechy bizne-
su były raczej ukrywane przez biurokrację biznesu pod maską technikaliów 
działalności biznesowej. Nie tym chwalił się biznes publicznie. W miarę 
zmieniania się środowiska konkurencyjnego – co nastąpiło wraz z globa-
lizacją, tzw. deregulacją i zadekretowanym, dla legitymizacji zmian, post-
modernizmem – biurokracja biznesowa przestała mówić o wspólnocie in-
teresów. Firmy nadal domagają się lojalności, nie dając nic albo niewiele 
w zamian. Podobnie zachowują się interesariusze, głównie pracownicy za 
pośrednictwem związków zawodowych, domagając się korzyści – co jest 
odpłacaniem pięknym za nadobne – przybierając postawę sprzedawców pra-
cy1. A przecież, jak pisał Józef Maria Bocheński, do czego Hendry nie na-
wiązuje, bo prac Bocheńskiego zapewne nie zna:

Zbyt duże korzyści dla jakiejkolwiek grupy elementów mogą szko-
dzić interesowi całego przedsiębiorstwa [...], osłabiać je itd. I na 
odwrót, aby przedsiębiorstwo [...] kwitło, trzeba pohamować natu-
ralne tendencje poszczególnych elementów. Napięcia wewnętrzne 
są więc zaprogramowane w strukturze przedsiębiorstwa [...]. Kto 
marzy o przedsiębiorstwie [...] bez napięć, ten właśnie marzy; czegoś 
takiego być nie może. Ale [...] nie można osiągnąć celów poszcze-
gólnych elementów, jeśli nie osiągnie się celów całego przedsiębior-
stwa [...]. Jeśli przedsiębiorstwo produkcyjne nie produkuje, jeśli 
upada, jeśli nie ma sukcesów, nie może dawać wysokich dywidend 
ani płac. Solidarność celów poszczególnych grup elementów z cela-
mi przedsiębiorstwa [...] jako całości jest dana z góry w strukturze 
przedsiębiorstwa [...]. Kto widzi w nim tylko pole walki, ten nie 
zrozumiał zupełnie oczywistego faktu strukturalnego [Bocheński 
1993, 185–186].

Zachodzi pytanie, czy stwierdzenia Bocheńskiego zachowują swą aktual-
ność w nowym kształcie zorganizowania przedsiębiorstw, fi rm, korporacji? 
Są to przecież, przypomina Hendry, różne formy organizacyjne: od nadal 
ściśle biurokratycznych po skrajnie elastyczne, sieciowe, a także organizacje 
tworzone ad hoc. 

1 Tak postępować zaczynają również inni interesariusze. Nie bez kozery postuluję kon-

cepcję obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej [Gasparski 2005].



13

Menedżerowie podlegają szefom, sami będąc szefami ich podwładnych. 
Wielu z nich poczuwa się do odpowiedzialności za tych, którzy im podlegają 
i lojalności wobec tych, którym oni sami podlegają. Jednocześnie jako człon-
kowie społeczeństwa kierują się normami tradycyjnej moralności. Jednakże 
wymogi rynku wyznaczają sens istnienia i postępowania fi rmy, a ta nie jest 
nastawiona na interes inny niż własny. Taka też jest ideologia fi rmy, pisze 
Hendry. Dominującą formą organizacji nie jest już tradycyjne „biuro”, ale 
zespół, którego efektywność „wymaga dużej swobody, autonomii, elastycz-
ności, czyli tego, co było przekleństwem tradycyjnej biurokracji. Zespoło-
wość wymaga, podobnie jak tradycyjne społeczności, wzajemnego zaufania, 
lojalności, zaangażowania, co jest przekleństwem kultury rynkowej” [Hen-
dry 2004, 255]. Sprzeczność wymagań rodzi napięcia jakim poddawani są 
współcześni menedżerowie. Są to napięcia między: pracą a domem, rolą za-
wodową a koleżeństwem, byciem szefem a byciem podwładnym, dążeniem 
do sukcesu a unikaniem konsekwencji za porażkę, odpowiedzialnością za 
fi rmę (dotyczy to prezesów i dyrektorów wykonawczych) a odpowiedzial-
nością wobec interesariuszy zewnętrznych, w szczególności udziałowców. 
Wszystko to wymaga licznych, często twardych i niepopularnych decyzji 
legitymizowanych przez kulturę rynkową, ale krytykowanych na gruncie 
tradycyjnej moralności. Stanowi to wyzwanie, którego istotą jest „łącze-
nie przedsiębiorczości z humanizmem, kanalizowanie i kierowanie energii 
o charakterze przedsiębiorczym uwolnionej od ograniczeń, w taki sposób, by 
służyła zarówno fi rmie – co jest wyzwaniem samym w sobie – oraz, ponadto, 
potrzebom społeczeństwa jako całości” [257]. Prowadzi to do zastępowania 
przez menedżerów „tradycyjnych standardów moralnych w biznesie tym, 
co nazywane jest »etyką biznesu«2. Jednakże siły dyscyplinujące są nadal 
obecne, lecz w społeczeństwie, w którym moralne zaangażowanie jest co-
raz trudniejsze, w kulturze biznesu, w której interes własny jest intensywnie 
promowany, w pracy, w której bezpośrednie, instrumentalne wymagania są 
wielorakie i bardzo absorbujące, znalezienie przestrzeni dla tradycyjnej mo-
ralności jest niezmiernie trudne” [258].

Hendry, podobnie jak wielu autorów, zwraca uwagę na fakt, że współ-
cześnie właśnie zaangażowanie moralne wysuwa się na czoło kompetencji 
menedżerskich, jest tym, co stanowi najważniejsze zadanie menedżerów, 
jego istotę. Czynniki prakseologiczne, jak należy je nazwać mimo nieużywa-

2 Rozumianą jako swego rodzaju deontologia biznesu (przyp. W.G.).
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nia tego terminu przez cytowanego autora, tj. efektywność i ekonomiczność 
osiągana jest dzięki mechanizmom rynkowym wspomaganym informatycz-
nie przez doświadczonych komputerowców. Zadaniem menedżerów nato-
miast, staje się pełnienie roli polityka i moralisty, tj. „wskazywanie celów, 
priorytetów, godzenie sprzecznych interesów oraz kształtowanie stosunków 
interpersonalnych” [259].

Czyż nie miał racji – i to o ile lat wcześniej – cytowany Józef Maria Bo-
cheński, który zwracał zurichskim bankowcom uwagę, że:

Rozważania te [tj. traktowanie firmy jako systemu, przyp. W.G.] 
pozwalają także na lepszy wgląd w funkcję – a przy tym też w etykę 
przedsiębiorcy [tj. menedżera, przyp. W.G.]. Zgodnie z tradycyjnym 
wyobrażeniem, uchodzi on często za przedstawiciela kapitalistów 
i nikogo innego [tj. redukcji interesariuszy firmy do jej udziałowców, 
przyp. W.G.]. Faktycznie przedsiębiorca reprezentuje przedsiębior-
stwo [...] jako całość, i to niezależnie od ustroju przedsiębiorstwa 
[...], którym kieruje. [...] Ze struktury przedsiębiorstwa [...] wyni-
ka ideał przedsiębiorcy, człowieka, który nieegoistycznie – a jeśli 
trzeba, wbrew wszystkim – służy przedsiębiorstwu [...] jako całości 
[Bocheński 1993, 186].

Na znaczeniu przybiera rola menedżera jako przywódcy, lidera oraz 
przyczynianie się do wzrostu zaufania między interesariuszami fi rmy, we-
wnętrznymi i zewnętrznymi. Konieczne staje się wpływanie przezeń na 
wzbogacanie wiedzy, niebędącej – jak wcześniej – wiedzą raz na zawsze 
skodyfi kowaną i zgromadzoną, lecz wiedzą ukrytą (tacit knowledge), nie 
tylko i nie przede wszystkim „wiedzą co”, lecz „wiedzą jak” (know how). 
Wiedza ta jest wiedzą posiadaną przez ludzi, a nie zewnętrzną. Ludzie 
skłonni są dzielić się swą wiedzą z innymi, gdy mają do nich zaufanie. 
Nabycie zaufania wymaga czasu niekiedy dłuższego niż trwałość zespo-
łu, co przede wszystkim zależy od menedżera. To zaś jest właśnie funkcją 
nie kompetencji technicznych, lecz morale zespołu. Właśnie z tego powodu 
moralność stanowi istotę kompetencji zawodowych menedżera we współ-
czesnym biznesie. 

Dodajmy, że kompetencje menedżerskie, jak trafnie pisał Peter F. Drucker 
[1999], są niezbędnym składnikiem umiejętności człowieka wykształcone-
go – ikony społeczeństwa wiedzy – niezależnie od tego znawstwem jakiej 
techne się szczyci. Z tego względu kompetencje moralne wysuwają się na 
czoło nie tylko menedżerskiego techne, ale także w coraz większym stopniu 
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dotyczą wszelkich zawodów, zwanych dawniej, wolnymi, czyli – jak, w od-
różnieniu od jobs, nazywają je Anglosasi – professions.

Hendry wskazuje także na wyzwanie, jakie społeczeństwo bimoralne sta-
nowi dla samego społeczeństwa. Przede wszystkim jest to edukacja, w szcze-
gólności kształcenie w zakresie zarządzania. Była o tym mowa zarówno na 
konferencji nt. odpowiedzialnego kształcenia menedżerów, jaką w 2007 roku 
zorganizowało Centrum Etyki Biznesu, jednostka wspólna Akademii Leona 
Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN, jak i na Czwartym 
Światowym Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Biznesu, Ekonomii 
i Etyki (International Society of Business, Economics and Ethics, ISBEE) 
w Kapsztadzie w lipcu 2008 roku [Gasparski 2008].

Drugim wyzwaniem dla społeczeństwa jest sposób sprawowania władz-
twa w fi rmach i organizacjach gospodarczych zwany corporate governance, 
co tłumaczone bywa jako nadzór korporacyjny. Chodzi przede wszystkim 
o to, by władztwo korporacyjne nie służyło interesom własnym pryncypa-
łów, ale zaspokajaniu potrzeb społecznych. Pisze Hendry: „na ironię za-
krawa fakt, że wraz z odchodzeniem od organizacji biurokratycznych jako 
nieefektywnych, metody biurokratyczne rozpowszechniają się. Dzieje się 
tak dlatego, że tracąc swą władzę władcy dążą do jej utrzymania, a jedyne 
co potrafi  biurokracja, to reagować znaną jej metodą” [Hendry 2004, 260]. 
Przyjmując za punkt wyjścia interes własny, utrwala się egoistyczne zain-
teresowanie tym interesem, obniżając zaufanie, co powoduje konieczność 
zwiększania nadzoru i kontroli, a tym samym wzrost kosztów.

4. Filozofia praktyczna, prakseologia, etyka właściwa

Zachodzi pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze społeczeń-
stwem o podwójnej moralności, czyli bimoralnym, jak pisze Hendry, czy 
też z dwoma zbiorami norm o różnym statusie aksjologicznym i metodolo-
gicznym, a nawet ontologicznym, jak wskazują fi lozofowie, poczynając od 
Arystotelesa? Poszukując odpowiedzi niech mi wolno będzie nawiązać do 
mego wcześniejszego referatu wygłoszonego na VII Polskim Zjeździe Filo-
zofi cznym odbytym w roku 2004 w Szczecinie. Referat poświęciłem kwestii 
utylitaryzmu, tej ubranej w szaty etyki właściwej [Barry 2000] doktrynie 
prakseologicznej, a to za przyczyną zaliczania obu wraz z felicytologią do 
etyki sensu largo, czyli fi lozofi i praktycznej. Wystąpienie to przypomniałem 
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niedawno3 [Gasparski 2007]. Oto, co powiedziałem w Szczecinie, a napisa-
łem przed rokiem:

Pytanie, jakie [...] zadałem dotyczyło tego, czy utylitaryzm jest dok-
tryną etyczną, czy raczej prakseologiczną. Pytanie to postawiłem 
w kontekście etyki życia gospodarczego, do czego skłoniło mnie 
wskazywanie – przez wielu etyków biznesu – utylitaryzmu jako pod-
stawowej dla etyki biznesu teorii dostarczającej podstawowego etycz-
nego argumentu biznesowego. Takie stanowisko skłania do uznania 
utylitaryzmu za doktrynę natury prakseologicznej, tj. realizacji celu 
działania w sposób efektywny i ekonomiczny. Ponieważ zaś prak-
seologia jest – obok felicytologii i etyki sensu stricto – częścią etyki 
w znaczeniu szerszym, czyli filozofii praktycznej, to utylitaryzmowi 
przysługuje tylko związek z etyką w takim sensie w jakim znaczy ona 
tyle, co filozofia praktyczna. Co więcej hedonistyczna interpretacja 
utylitaryzmu przynależy felicytologii. Nie byłoby zatem uprawnione 
traktowanie utylitaryzmu jako teorii z zakresu etyki w ścisłym sensie, 
czyli jako nauki „o tym, jak trzeba żyć, aby zasłużyć na miano porząd-
nego człowieka”, by posłużyć się słowami Tadeusza Kotarbińskiego 
[Gasparski 2007, 173].

Prezentując takie stanowisko zauważmy, że w każdym rodzaju aktyw-
ności człowieka mamy do czynienia: (a) z wartościami sprawnościowymi 
ergo prakseologicznymi – efektywnością i ekonomicznością, (b) wartościa-
mi perfekcyjnymi (jak nazywał je Henryk Elzenberg) ergo etycznymi w ści-
słym rozumieniu tego słowa, tj. odnoszącymi się do moralności. Łącznie 
oba zbiory wartości tworzą kontekst aksjologiczny wszelkiej aktywności 
człowieka i z tego względu bywają opatrywane nazwą etyki w znaczeniu 
szerszym, albo fi lozofi ą praktyczną. Owo dwoiste rozumienie słowa „etyka” 
powoduje, że traktowane jest ono bądź w jednym, bądź w drugim z tych ro-
zumień, albo też zamiennie. Ponadto trwa spór o to, któremu z dwu zbiorów 
wartości przysługuje pierwszeństwo. Jedni, skrajni utylitaryści, którzy za 
patrona mają Machiavellego [Jay 1996], przyznają precedencję wartościom 
prakseologicznym, inni wartościom moralnym [Gasparski 2007]. Ci pierwsi 
stawiają środek przed celem, bądź nawet czynią ze środka cel ów środek 
uświęcający. Ci drudzy trafnie uznają precedencję celu, wobec którego śro-
dek pełni funkcję instrumentalną. 

3 Przygotowując, oparty na owym referacie, tekst artykułu do Księgi Jubileuszowej Pro-

fesora Adama Węgrzeckiego.
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Zauważmy, że mamy do czynienia z coraz bardziej uporczywą tenden-
cją do nadawania środkom, jakim jest uprawianie działalności gospodarczej, 
statusu celu. Działalność gospodarcza służy przecież, w swej właściwej for-
mie, zaspokajaniu potrzeb życiowych człowieka. Już prakseolog Kotarbiński 
zwracał uwagę na stosowanie środków godziwych dla osiągania godziwych 
celów i jedynie takiemu postępowaniu przypisywał cnotę dzielności. Pierw-
szeństwo zatem przysługuje celom, ich właśnie dotyczy kwestia moralna bę-
dąca przedmiotem etyki sensu stricto, a nie środkom, które są przedmiotem 
prakseologii. Referując stanowisko Mario Bungego [1988] pisałem4:

[...] sfery występowania problemów moralnych, są trojakiego rodzaju 
[Bunge 1988]: sfera prywatna albo inaczej osobista, sfera zawodowa 
albo inaczej profesjonalna, sfera publiczna, inaczej obywatelska. [...] 
Żadna norma, która dotyczy sfery zawodowej czy publicznej, nie 
powinna być w konflikcie z normami sfery prywatnej, jeśli chcemy 
uniknąć sprzeczności albo hipokryzji, albo jednego i drugiego. Nikt, 
kto wykonuje swój zawód albo spełnia obowiązki z zakresu służby 
cywilnej, nie w sensie formalnym służby cywilnej, tylko w sensie 
faktycznym, nie powinien czynić tego, czego nie uczyniłby jako 
osoba prywatna. Przykładowo: prawnik nie powinien łamać prawa 
w stopniu większym, aniżeli mówi nieprawdę swojej żonie; polityk 
nie powinien nakazywać mordowania mieszkańców własnego czy 
innego kraju (na przykład wykonywania kary śmierci, wysyłania 
żołnierzy na wojnę poza granice swojego kraju), aniżeli gotów byłby 
poświęcić życie własnych dzieci. Niedopuszczalne jest popełnianie 
przestępstw pod pretekstem czegoś, co rzekomo jest cenniejsze ani-
żeli po prostu zwykłe, ludzkie przeżycie.

Gdybyśmy uznali autonomię tych trzech sfer, a nie istnienie ich 
części wspólnej, to powodowałoby to konieczność zastanawiania się, 
czy istnieje jakaś czwarta sfera, na gruncie której rozstrzygalibyśmy 
dylematy, które mogłyby występować pomiędzy wskazanymi trzema 
sferami. Przypuśćmy, że taka czwarta sfera występuje, to wówczas 
okazałoby się, że nie byłoby żadnych innych norm aniżeli: „ciesz się 
życiem i pomagaj żyć” i złota zasada, w sformułowaniu pozytywnym 
wywodząca się od Ewangelii Mateusza, a więc „wszystko, co byście 
chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie”, zaś w sformułowa-
niu negatywnym przypisywana Konfucjuszowi „nie czyń drugiemu, 
co tobie niemiłe”. Zatem kwestia autonomii wymienionych sfer 
powinna być uchylona [Gasparski 2008].

4 Jest to fragment ( z niewielkimi zmianami) mego wykładu „Etyka zawodowa a zjawisko 

korupcji” wygłoszonego w Instytucie Kościuszki [Gasparski 2008, s. 56].
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Podobne stanowisko prezentuje Bocheński, który po stwierdzeniu, że 
„bez moralności żyć niepodobna” [1994, 79] podejmuje rozważania doty-
czące mądrości. Czytamy więc:

Gdy chodzi o mądrość, znajdujemy w niej dwa rodzaje zasad: 
z jednej strony poszczególne nakazy, z drugiej podstawową zasadę, 
bez uznania której inne nakazy nie mogą być przyjęte. Położenie 
jest tu odmienne niż w moralności. Nakaz moralny jest bardzo 
często oczywisty, aby go uznać nie potrzeba żadnego dowodu, 
a więc jakiegoś ogólnego nakazu, z którego można by go wywieść. 
Natomiast nakazy mądrości nie są bezpośrednio oczywiste i uzna-
jemy je tylko z mocy nakazu podstawowego. Ten nakaz podstawo-
wy brzmi: „Działaj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło” 
[Bocheński 1994, 79–80].

Hendry w odniesieniu do zarządzania i władztwa organizacyjnego po-
wiada, że kluczem do przezwyciężania napięć powodowanych przez roz-
bieżność interesów i odmienność wartości jest tworzenie wzajemnych relacji 
opartych na zaufaniu. Cytowany autor przywołuje politologów zachęcają-
cych do dialogu społecznego, a nie narzucania stanowisk przez jedną stronę 
drugiej. „Nie ma potrzeby ograniczania biznesu i osłabiania przedsiębior-
czości środkami dyscyplinarnymi związanymi z nadzorem. Trzeba jednak 
ufać biznesowi po to, by był otwarty i uczciwy w realizacji jego interesów 
i w jego działalności; powinniśmy także angażować biznes w konstruktywny 
dialog dotyczący relacji jakie zachodzą między tymi interesami oraz intere-
sem społeczeństwa jako całości” [Hendry 2004, 260].

Postulat ten powinna spełniać koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu rozumianej jako egzomoralność działalności gospodarczej zapew-
niając zewnętrzny ład korporacyjny. Ład wewnętrzny, czyli endomoralność 
biznesu, gwarantować powinna substancja etyczna fi rmy. „Substancja etycz-
na organizacji nie jest ograniczona do klimatu, kultury, tego co dane impli-
cite, czy organizacji nieformalnej – pisze Kaptein. – Struktura organizacyjna 
również wpływa na postępowanie pracowników. Jeśli pracownikom nie do-
starcza się autorytetu do wykonywania swych zadań lub nie dysponują oni 
dostateczną informacją niezbędną do właściwego wykonywania obowiąz-
ków, to kontekst organizacyjny nie stymuluje pracowników do ponoszenia 
odpowiedzialności” [Kaptein 1998, 57]. Endo- i egzomoralność biznesu po-
winny wzajemnie się uzupełniać.
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Cytowany wcześniej Mario Bunge przytacza słowa Bertranda Russela 
[1954]: „Bez moralności publicznej i zawodowej wspólnoty upadają, bez 
moralności osobistej ich istnienie jest pozbawione wartości lub nawet go-
rzej”5. I konstatuje: „Należy zatem łączyć prawa indywidualne z obowiązka-
mi zarówno zawodowymi, jak i obywatelskimi w taki sposób, który powo-
dować będzie, że wykonywanie obowiązków zapewnia korzystanie z praw. 
Jedno wiąże się z drugim. Ani bowiem dobrobyt społeczny nie może istnieć 
bez indywidualnego, ani dobrobyt indywidualny bez społecznego, powiada 
etyka” [Bunge 1988]. 
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Wojciech Gasparski

BUSINESS AND MANAGEMENT IN THE BI-MORAL SOCIETY

S u m m a r y

Paper refers to the book by John Hendry, a British philosopher connected also 
to the US Notre Dame University, Between Enterprise and Ethics: Business and 
Management in a Bimoral Society. The author presents in a persuasive manner 
axiological context of business behavior characteristic for Western societies. What is 
stressed in the paper is that it is not a bi-morality but division between praxiological 
directives upgraded to the level of ethics, mainly utilitarian, and norms ethical sensu 
stricte. In relation to that it is claimed that contemporary manager should act as 
a politician and leader rather, than as a technician.
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