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Etyczne fundamenty konsultingu

Współcześnie konsulting jest dziedziną bardzo mocno wpływającą na 
rozwój technologii, zarządzania i organizowania pracy ludzkiej. Rola spo-
łeczno-prawna i moralna konsultantów jest tak duża, że w niektórych krajach 
powierza się im misje arbitrów. Sektor konsultingu dynamicznie się rozwija 
i nic nie wskazuje na to, aby ta dynamika uległa gwałtownemu spowolnie-
niu. Na rynku można obserwować stały wzrost małych, rodzimych fi rm oraz 
ogromnych, międzynarodowych korporacji zajmujących się doradztwem 
z niemal wszystkich dziedzin życia. Dość powiedzieć, że obroty fi nanso-
we fi rm konsultingowych w skali roku dochodzą do około kilkudziesięciu 
miliardów dolarów i są jedne z największych na świecie. Dodać też należy, 
że fi rmy doradcze działają niemal na całym globie. Jednak owa siła ekono-
miczna pozwala z jednej strony na wiele możliwości, z drugiej zaś może być 
źródłem zagrożeń, np. fi nansowych, politycznych czy ekologicznych. Dlate-
go niezbędna jest tutaj refl eksja fi lozofi czna i stała etyczna ocena.

Dzisiejsze doradztwo ma wiele problemów moralnych wywodzących 
się z faktu, że uczestnicząc w biznesie przyjęło cechy charakterystyczne dla 
współczesnej gospodarki. Zawód doradcy połączony jest z dużą odpowie-
dzialnością moralną. Tymczasem popyt na biznes konsultingowy wymaga 
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coraz większej rzeszy pracowników, a to oznacza, że coraz więcej ludzi mia-
nuje się doradcami. Powstaje pytanie: Czy spełniają oni warunki potrzebne 
do bycia doradcą? Jakie standardy składają się na profesjonalizm doradcy? 
Dzisiejsze doradztwo oparte jest na ogół o tytuł odpłatności, do rzadkości 
należą stosunki o charakterze grzecznościowym, jak zatem pogodzić rację 
ekonomicznego zysku z etyczną dyrektywą bezinteresownej pomocy? Zasa-
dą stała się w fi rmach praca w zespołach, co z jednej strony znacząco wpły-
wa na wyniki pracy konsultantów, ale z drugiej rodzi problemy z ustaleniem 
odpowiedzialności. 

Odpowiedzi na powyższe pytania i problemy należałoby szukać w ge-
nezie i tradycji konsultingu, które sięgają od zarania dziejów ludzkości. Po-
trzeba rady, jak i uprawnienia do doradztwa narodziły się w ludzkiej historii 
wraz z uświadomieniem sobie ograniczenia wiedzy, kompetencji do trafnego 
wyboru u jednych, i poczucia możności podzielenia się posiadaną wiedzą, 
doświadczeniem u innych. I właśnie z odpowiedzi doradcy na pewnego ro-
dzaju słabość człowieka, wynikają dla doradztwa ważne implikacje etyczne, 
które były przedmiotem refl eksji fi lozofi cznej już od czasów starożytności.

To dzięki funkcji teoretycznego uzasadniania przez fi lozofi ę wszelkich 
obszarów życia, doradztwo zbudowało swoje podstawy teoretyczne, metodo-
logiczne i etyczne. Doradztwo jest działalnością przede wszystkim praktycz-
ną, wiąże się z wpływaniem na ludzi i kreowaniem rzeczywistości. W swo-
im założeniu doradca ma pomóc człowiekowi szukającemu rady, znaleźć 
najlepsze rozwiązanie. Podobne zadania stawia sobie od wieków fi lozofi a. 
Filozof jest bowiem tym, od którego zawsze oczekiwało się, że podpowie 
nam, jak żyć. To głównie poprzez funkcję praktyczną fi lozofi a zaspokaja 
tzw. głód fi lozofi czny, czyli potrzebę refl eksji i próbę odpowiedzi na tzw. 
odwieczne pytania, uczy życiowej mądrości, zajmuje się najbardziej kluczo-
wymi kwestiami ludzkiego życia. Innymi słowy fi lozofi a również poczuwa 
się do obowiązku udzielania rad. W obrębie historii fi lozofi i kształtują się 
typy, modele doradztwa, teorie etyczne dotyczące doradztwa, warunki do-
radczej funkcji fi lozofi i, takie jak: intelektualne, etyczne, ustrojowe. Istotne 
są również, mające wiele wspólnego z etyką zawodu doradcy, koleje samego 
pojęcia doradztwa. Możemy prześledzić jak doradca-mędrzec w starożytno-
ści przekształca się w konsultanta-specjalistę. 
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Sofiści – początki teorii doradztwa w filozofii

Tradycję w tym temacie w kręgu kultury europejskiej otwierają sofi ści, 
którzy w V w. p.n.e. wobec pesymizmu gnoseologicznego przenieśli swoje za-
interesowania na człowieka i wokół tej problematyki poprowadzili docieka-
nia ontologiczne teriopoznawcze, etyczne, estetyczne i polityczne. Dla roz-
ważań na temat doradztwa, owe przeniesienie spekulacji z fi lozofi i przyrody 
na człowieka, rozumianego jako podmiot i rozpoczęcie w historii fi lozofi i 
okresu zwanego humanistycznym1 ma niezwykłe znaczenie. Filozofi a stała 
się nauką stanowiącą podłoże wszelkiej działalności praktycznej. Zaintere-
sowania sofi stów skupiły się głównie na problemach społeczno-kulturowych 
na możliwie konkretnych sprawach życia jednostki i społeczeństwa. Antro-
pocentryzm dowodził, że, ludzie zaczęli wierzyć we własną moc przeistacza-
nia rzeczywistości, a praca, jaką wykonywał doradca, miała ją potwierdzić. 
To również od doradców, zdaniem sofi stów, zależał kształt świata, urządze-
nie ustrojów oraz szczęście. Zatem przekazywanie mądrości praktycznej, 
która wskazywałaby ludziom ich najwłaściwszą drogę życiową, czyniącą 
ich szczęśliwymi, było głównym zadaniem doradczym sofi stów. W tym celu 
weszli oni aktywnie do życia publicznego również jako doradcy.

Szczególnie skutecznymi narzędziami, jakimi posługiwali się sofi ści 
w swoim doradztwie, były dyskusja, krytyka i „zręczna mowa”2. Dla Gor-
giasza namowa, wypływająca z nadzwyczajnej mocy słowa jest w stanie 
kształtować duszę tak, jak jej się to podoba3. Sofi ści zrozumieli, że człowie-
ka można urabiać zgodnie z danym lub umiejętnie stwarzanym zapotrzebo-
waniem społeczno-politycznym. W tym celu liczyły się umiejętności w dzie-
dzinie retoryki i metody socjotechniczne. Mówca nie musiał być fachowcem 
żeby być doradcą, bowiem według Gorgiasza to „...mówcy są doradcami 
i zwyciężają zdanie innych w tych sprawach”4.

W związku z wyznawanym subiektywizmem i relatywizmem doradca, 
zdaniem sofi stów, powinien uczyć umiejętności stwarzania i odnajdywania 
się w sytuacjach dogodnych i wygodnych. Protagoras uważał również, że 

1 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I, s. 61, 219–220.
2 Dzięki sofistom rozpowszechniły się one zwłaszcza w polityce.
3 Por. Z. Nerczuk, Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Pla-

tonem, s. 81.
4 Platon, Gorgiasz, s. 25.
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w tym jest sztuka, żeby i sobie, i drugim przysporzyć jak najwięcej tych 
lepszych przekonań, względnie z tych gorszych porobić lepsze. Metodę tyl-
ko potrzeba znać i sposób. Kryterium prawdziwości i wartości sądów była 
użyteczność oraz skuteczność, a rozumna operatywność ludzka była jej 
rzecznikiem. Cnota dla Prodikosa była najbardziej odpowiednim środkiem 
do uzyskania korzyści i pożytku, będących największymi wartościami. Sofi -
ści zatem bez skrupułów za swoje rady pobierali opłaty, a model doradztwa 
przez nich uprawiany stał się narzędziem manipulacji. Praktyka taka dopro-
wadziła między innymi do rozpasania politycznego i hipokryzji.

Sokrates – typ moralizującego konsultanta

Sokrates własną postawą dawał przykład, jakim należy być człowiekiem 
i doradcą. Bardzo skromny, w przeciwieństwie do sofi stów i późniejszych 
cyreneików nie brał za swoje wartościowe rady wynagrodzenia. Uważał, że 
„...porady udzielać za pieniądze, na przykład w sprawach architektury czy 
innych sztuk, nie jest zgoła brzydko (...) natomiast w tych sprawach, kiedy 
chodzi o to, w jaki by sposób ktoś mógł się stać najlepszym i jak najlepiej 
własnym domem rządzić albo państwem, za szpetną rzecz uchodzi odmówić 
komuś porady, jeżeli ci ktoś nie da pieniędzy”5. 

Sokratesa charakteryzowało: etyczne doradztwo co oznaczało, że przed-
miotem doradztwa była cnota a i sam doradca musiał być człowiekiem 
moralnym. Cnota, zdaniem Sokratesa warunkuje szczęście i również (co 
szczególnie istotne dla rozważań z etyki biznesu) powodzenie w biznesie 
„...nie z pieniędzy dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszelkie inne 
dobra ludzkie i prywatne, i publiczne”6; następnie: aktywizacja podmiotu, 
Sokrates, tak jak dzisiaj dobry konsultant, nie przedstawiał wprost gotowych 
rozwiązań; każdego wzywał do szukania prawdy, do zastanowienia się nad 
cnotą. Doradca pełni tu rolę położnika, prowadzącego, który ma pokierować 
odkrywaniem prawdy, tkwiącej w podmiocie.

Kluczowe znaczenie w działalności Sokratesa miało słowo mówione. 
Tylko w bezpośrednim kontakcie z rozmówcą zawiązywała się specyfi czna 
więź, mogąca uwolnić prawdę. Dialog, podobnie jak doradztwo, nie jest 

5 Platon, Gorgiasz, s. 114.
6 Platon, Obrona Sokratesa, 30b, s. 196.
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zatem przypadkową rozmową, jest wspólnym wysiłkiem, mającym na celu 
wydobycie prawdy. Ten specyfi czny rodzaj doradztwa był pewnego rodza-
ju misją. Dzieje się to dlatego, ponieważ życie wewnętrzne człowieka nie 
może ograniczać się do samego siebie, uzyskuje wtedy sens, kiedy nabiera 
wymiaru transcendentnego, jest twórcze i pożyteczne w sensie społecznym. 
W tym celu Sokrates szukał słowa „najsilniejszego”, które byłoby obra-
zem rzeczywistości i prawdy a nie jak u sofi stów jedynie konwencjonalnym 
znakiem, tu ostro sprzeciwiał się retoryce i namowie. Jak mawiał, uprawiać 
należy nie retorykę – sztukę przekonywania, lecz protreptykę – nawoły-
wanie do troski o własne dusze. Dzięki ćwiczeniu się w cnotach, jak mówi 
Sokrates: „...weźmiemy się do polityki, czy jaki inny się nam spodoba te-
mat, będziemy wówczas o nim radzili; lepiej wtedy przygotowani do rady 
niż dzisiaj”7.

Teoretyczny idealizm w doradztwie Platona 

Najważniejsze w działalności fi lozofa, zdaniem Platona (jeśli tylko oko-
liczności na to pozwolą), jest służenie współobywatelom w charakterze 
męża stanu, prawodawcy czy też doradcy. Niestety właśnie to okoliczności 
sprawiły, że Platon nie mógł być doradcą politycznym w Atenach. Liderzy 
ówczesnych partii skazali bowiem na śmierć Sokratesa. Ten fakt, zdaniem 
K. Leśniaka, położył kres jego politycznym aspiracjom. „W polityce bo-
wiem nie można niczego dokonać, jeśli się jej nie oprze na jakiejś partii. 
A obie partie ateńskie dowiodły, skazując Sokratesa na śmierć, że nie ma 
w nich miejsca dla ludzi o wysokim poziomie moralnym”8. 

W związku z powyższym Platon próbował swych sił doradczych na dwo-
rze Dionizjosa I w Syrakuzach9. Przybył tam ok. 387 r. za namową szwagra 
Dionizjosa – Diona, urzeczonego fi lozofi ą Platona. Niestety władca nie pod-
dał się radom Platona, nie miał bynajmniej zamiaru zrezygnować z hedoni-
zmu życiowego. Platona zaś doradztwo kosztowało wiele nieprzyjemnych 
przygód m.in. został sprzedany w niewolę. Wykupiony przez przyjaciół wró-
cił do Aten.

7 Platon, Gorgiasz, s. 124.
8 K. Leśniak, Platon, s. 10.
9 Por. tamże, s. 14–17 i 89–90.
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Dwadzieścia lat później władzę przejął syn Dionizjosa – Dionizjos II. 
I znów dzięki Dionowi, mającemu duże wpływy na dworze, Platon udał się 
do Syrakuz. Starał się nastawić Dionizjosa II antykartagińsko i spowodować 
wstrzymanie ekspansji Kartaginczyków, a nawet wypchnięcie ich z Sycylii, 
ażeby w ten sposób uczynić z Syrakuz centrum monarchii, która mogłaby 
swoim zasięgiem objąć również i pozostałe miasta oraz wyspy po stronie 
zachodniej. Platon realizację swoich zamiarów zaczął od kształcenia i sta-
rannego wychowania młodego władcy. Niestety i tu mu się nie powiodło, 
również i tym razem znalazł się w niebezpieczeństwie, z którego udało mu 
się wyjść cało.

Trzeci raz Platon pojawił się w Syrakauzach po to, by pogodzić Dio-
na z Dionizjosem, niestety i ten zamysł się mu nie powiódł. Dion dokonał 
przewrotu. Platon wspierał go duchowo i wierzył szczerze w rozumność 
i uczciwość jego polityki. Po śmierci Diona wzywał do wierności jego ideom 
politycznym i zjednoczenia partii wobec niebezpieczeństwa grożącego ze 
strony Kartagińczyków i Osków, ale i tym razem nie posłuchano rad Platona, 
a trzeba nadmienić, iż jego ostrzeżenia w pełni się ziściły. Istnieje teoria, że 
być może jego niepowodzenia w sferze praktyki doradczej przyczyniły się 
po części do przekonania, że prawda realizuje się tylko w idealnych wyob-
rażeniach.

W Fajdrosie Platon, podobnie jak Sokrates przekonuje nas, że doradca 
chcąc być bardziej skutecznym powinien mieć osobisty kontakt z osobą któ-
rej doradza. Pomimo że Platon przemawia dziś do ludzi poprzez dialogi, 
to właśnie Dia-logos pokazują nam, że istota fi lozofowania polega na pro-
wadzeniu „mądrej rozmowy”10. Dobry doradca powinien, zdaniem Platona, 
po mistrzowsku posługiwać się dialektyką; studiować matematykę, historię 
posiadać wiedzę z zakresu: polityki, arytmetyki, geometrii, fi gur i brył, as-
tronomii i harmonii, muzyki a także klasyfi kacji zwierząt i roślin; ponad-
to stawiał warunek posiadania sprawności fi zycznej, której skutkiem jest 
zdrowy umysł, intelekt i morale. Doradcami nie mogli być zatem specjaliści 
z wąskimi zainteresowaniami ale ludzie o szerokich horyzontach, interesu-
jący się każdym zagadnieniem naukowym i każdą teorią11. Doradca ponadto 
powinien liczyć przynajmniej pięćdziesiąt lat, ponieważ tylko w tym wieku 

10 Por. E. Wolicka, O sposobach „Odzyskiwania żywej mowy” w dialogach Platona, 

s. 135.
11 Por. Platon, Państwo, t.I, s. 331.
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można wyjść cało z prób i okazać się najlepszym, jest to też dostatecznie 
długi czas, który można poświęcić na naukę rozpoznawania istoty zła12.

Filozofi czne doradztwo Platona ma głównie za zadanie oczyszczać czło-
wieka z wszelkiej cielesności, aby w ten sposób wspomóc jego dążenia do 
właściwego poznania dobra, przyczyny szczęścia i prawdy. Do tego zadania, 
według Platona, nadają się ludzie, którzy, obcując z ideami, sami napełniają 
się wewnętrznym ładem i przejmują od nich boskie cechy13 Ci, którzy nie 
mają intelektualnych możliwości, zdaniem Platona, winni naśladować tych, 
którzy posiadają wiedzę o dobru. Jeśli pozwolą się kierować, to również oni 
mają szansę postępować cnotliwie, nie rozumiejąc nawet istoty dobra. Zatem 
doradztwo jest tu niejako narzucone a rady mają charakter kategoryczny.

Profesjonalizm i etyka w doradztwie Arystotelesa

Doradztwem Arystoteles zajmował się przez trzy lata na dworze tyrana 
Hermiasza w Assoss, kiedy to pośredniczył między nim a Filipem Mace-
dońskim. Potem znalazł się na dworze Filipa, i pełnił tam zaszczytną rolę 
wychowawcy następcy tronu. Arystoteles próbował zaszczepić w młodym 
Aleksandrze swoje poglądy i wpłynąć na bieg historii. Poświęcił mu dzieło 
O władzy królewskiej. Napisał tam m.in., że władca nie powinien zajmo-
wać się fi lozofi ą, ponieważ przeszkadzałoby mu to w rządzeniu, natomiast 
dobrze jest radzić się prawdziwych, rzetelnych fi lozofów. Tym samym za-
znaczył kto powinien pełnić rolę doradców, mając jednocześnie nadzieję, że 
sam taką funkcję będzie pełnił. Niestety styl życia młodego monarchy, jego 
niezależność i autokratyczny charakter wpłynęły na oziębienie się stosun-
ków między nimi14. Swoje krytyczne i celne uwagi pod adresem Aleksandra 
zamieścił w Polityce „...nie trzeźwy, ale pijany, i nie czujny, ale zaspany staje 
się z łatwością ofi arą zamachu i przedmiotem pogardy”15. 

Rozważania na temat doradztwa, jako pewnego rodzaju działalności 
ludzkiej należą, zdaniem Arystotelesa do fi lozofi i praktycznej16. I tak w Ety-

12 Por. tamże, s. 150 i t.II s. 97.
13 Por. Platon, Państwo, t.II, s. 34–35.
14 Por. K. Leśniak, Arystoteles, s. 19.
15 Arystoteles, Polityka, ks. V, 1314b, s. 166.
16 Wiedza praktyczna zajmuje się tym wszystkim, co jest zmienne i znajduje się w ruchu, 

zaś nade wszystko życiem człowieka, oraz wszystkimi formami jego aktywności.
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ce eudemejskiej (1,6) Arystoteles mówi, że w naukach praktycznych powin-
no się przekonywać argumentami logicznymi, wykorzystując w tym celu 
zaobserwowane zjawiska jako świadectwa i przykłady. Dalej Arystoteles 
twierdzi, że nie udziela się rady w sprawach, które są, lub staną się nieunik-
nione, bądź są lub staną się niemożliwe.... Jasne, że należy udzielać porady 
w sprawach dyskusyjnych, a więc w takich, które ostatecznie zależą od nas 
i którym sami jesteśmy w stanie nadać bieg”17. 

Zdaniem Arystotelesa doradcy są niezbędni, ponieważ ludzie zazwyczaj 
w swojej własnej sprawie są złymi sędziami. Ponadto jednemu człowiekowi 
niełatwo przychodzi doglądać wielu rzeczy. Arystoteles twierdził, że dorad-
ca ma moralny obowiązek pomagać ludziom w osiągnięciu szczęścia. Dora-
dzanie nie powinno mieć na celu korzyści materialnych, ale musi być skiero-
wane ku pięknu moralnemu, ponieważ, według Arystotelesa, ważniejsza jest 
kwestia, jak można stać się dobrym, niż pytanie, czym jest dobro18. To właś-
nie człowiek etyczny był wzorem dobrego wyboru, tylko taki mógł pełnić 
rolę doradcy „...człowiek bowiem etycznie wysoko stojący osądza wszyst-
ko trafnie i we wszystkim to wydaje mu się dobrem, co nim jest istotnie. 
Bo każda trwała dyspozycja rodzi swoisty pogląd na to, co moralnie piękne 
i przyjemne, a człowiek etycznie wysoko stojący najbardziej wyróżnia się 
tym, iż we wszystkim dostrzega to, co jest istotnie piękne i przyjemne, będąc 
jak gdyby wzorem ich i miarą”19.

 Aby owe szczęście i dobro osiągnąć należało, zdaniem Arystotelesa, 
praktykować cnoty. Przede wszystkim w doradztwie Arystotelesa ważną rolę 
odgrywały umiar i rozsądek. Ten ostatni, będąc cnotą dianoetyczną jest trwa-
łą dyspozycją do działania, umiejętnością praktyczną, polegającą na trafnym 
rozważeniu, co jest dobre, pożyteczne, a co złe. Zatem nie można, jak uwa-
żał Arystoteles, posiadać rozsądku, nie będąc dzielnym etycznie. Człowiek 
rozsądny, zdolny do trafnego namysłu posiada nabyte zrozumienie swoich, 
indywidualnych spraw, związanych z własnym życiem, umie rozstrzygać jak 
człowiek powinien zachowywać się w życiu rodzinnym, osobistym. Temu, 
jak powiada Arystoteles, można powierzyć staranie o te sprawy20, Ten ma 

17 Arystoteles, Retoryka, 1359a 30–39, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t.6, s. 315.
18 Por. W. Wróblewski, Filozofia antropologicznaa Arystotelesa i jej antropologiczne 

aspekty, s. 24.
19 Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. III, s. 130.
20 Por. tamże, ks. VI, s. 199.
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prawo rozwiązywać problemy w życiu zbiorowym, obywatelskim. Tym za-
daniom mogli sprostać ludzie wywodzący się ze stanu średniego i w pode-
szłym wieku.

Mówiąc o profesjonalizmie doradców, Arystoteles miał na myśli 
wszechstronne wykształcenie i doświadczenie, które miały ponadto kształ-
tować moralną postawę człowieka. Chodziło tu zwłaszcza o wchodzące 
w skład polityki i również będące związane z etyką: sztukę gospodarowa-
nia, dowodzenia, naradzania i retorykę, która miała być szczególnie po-
mocna w krzewieniu dobra. Doradca, zdaniem fi lozofa, powinien wiedzieć 
jak pobudzić słuchacza do określonego działania. Musi, w tym celu umieć 
poruszyć umysł, duszę i serce słuchacza. Arystoteles wyróżnia trzy rodzaje 
wymowy: doradczą, sądową i popisową. Wymowa doradcza ma zachęcić 
nas do czegoś lub od czegoś powstrzymać, ma na uwadze pożytek, lub 
szkodę21. Generalnie jej zadaniem jest wsparcie człowieka w podejmowa-
niu decyzji, pomoc w poznawaniu sprawiedliwości, realizacji dobra, roz-
poznawania korzyści dla niego i państwa. Nie może zdominować polityki, 
ma pomagać jej w wyborze właściwych środków prowadzących do celu, 
jednym słowem w wyborze tego, co dobre, a unikaniu tego, co złe, czyli 
dążeniu do szczęścia.

Doradztwo w twórczości Arystotelesa doczekało się po raz pierwszy w hi-
storii fi lozofi i pełnej refl eksji na swój temat. Arystoteles wyznaczył przed-
miot rady, rzetelną ocenę rzeczywistości i metody działania doradcy. Ustalił 
on cele doradztwa – dobro i szczęście, jednocześnie wskazując na warunek 
do ich spełnienia – cnotę. Istotne jest, że doradca u Arystotelesa zaczyna sza-
nować autonomię podmiotu, zalecenia doradcy nie są kategoryczne a ciężar 
decyzji wyboru rozwiązania spada na szukającym rady. Arystoteles określił 
miejsce doradztwa w fi lozofi i i fi lozofi i w doradztwie. W swoich rozważa-
niach pokazał, że profesjonalizm doradcy, oprócz wymaganego wszech-
stronnego wykształcenia i doświadczenia, potrzebuje człowieka „etycznie 
wysoko stojącego, którego postępowanie ma być wzorem i miarą tego, co 
istotnie dobre”22.

21 Por. Arystoteles, Retoryka, 135 8 – 135 9, s. 313–315.
22 R. Wiśniewski, Możliwość propabilizmu etycznego. Studium metaetyczne ewolucji em-

piryzmu w etyce, s. 31.
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Seneka – doradca i przyjaciel 

Jego ogromne doświadczenie w tej dziedzinie23 wynikało z wielu spełnia-
nych funkcji politycznych: był m.in. kwestorem i senatorem. Jednak kariera 
Seneki rozwinęła się w pełni po powrocie z wygnania24. Dzięki wstawien-
nictwu Agrypiny Młodszej otrzymał godność pretora i stał się wychowaw-
cą i zarazem doradcą jej dwunastoletniego syna Domicjusza, późniejszego 
Nerona. Po otruciu Klaudiusza przez Agrypinę i objęciu tronu przez Nerona 
wpływy Seneki na dworze cesarskim szybko wzrosły. Został wszechmocnym 
urzędnikiem, zasiadł w radzie „przyjaciół pryncepsa”. W 57 roku otrzymał 
najwyższy w cesarstwie urząd konsula i faktycznie rządził krajem, w szcze-
gólności zaś polityką zewnętrzną25, choć nie można ignorować wpływu, jaki 
fi lozof musiał wywierać na wewnętrzną administrację państwa, organizację 
systemu sprawowania władzy i podejmowania od samych początków pa-
nowania Nerona inicjatywy legislacyjnej. Seneka nawet po wycofaniu się 
z polityki, poprzez działalność pisarską, epistolarną, był czynnym doradcą. 
Późniejsze panowanie pryncepsa, odsunięcie a potem tragiczna śmierć Se-
neki nie oznaczały klęski jego działalności, o jej sukcesie może świadczyć 
chociażby pryncypat cesarza Trajana. 

Swoją karierę doradczą, urzędniczą i polityczną Seneka zawdzięczał w du-
żym stopniu świetnemu wykształceniu i talentowi w dziedzinie retoryki oraz 
studiom fi lozofi cznym. Filozofi a, zdaniem Seneki, uczy działania, przyda-
je zdrowia duszy, jest środkiem pozwalającym żyć uczciwiej i intensywniej 
w zgodzie z zasadami rozsądku oraz dobra służącym porządkowaniu życia ak-
tywnego, czyli innymi słowy, godzi słowa z czynami. Jednak przede wszystkim 
jej zadaniem, jak twierdził Seneka, było pomagać człowiekowi przekroczyć 
granice śmiertelnej natury, dając mu możliwość zobaczenia istoty wszechrze-
czy i kierując go ku sprawom boskim, wejść w doskonalszy świat26. 

23 Przed Seneką problematyką prawnomoralną doradztwa zajmował się Cicero i inni 

prawnicy rzymscy.
24 Seneka został postawiony w stan oskarżenia wskutek intryg Messaliny żony Klaudiusza 

i wysłany na Korsykę.
25 Jego polityka zagraniczna podporządkowana była idei pokoju, był wrogi wojnie za-

borczej. Nie był też „imperialistą” w potocznym znaczeniu tego słowa. Chciał stworzyć bar-

barzyńcom warunki życia wedle zasad prawa i sprawiedliwości (w rzymskim rozumieniu), 

zapewniające im osiągnięcie właściwej kondycji człowieka rozumnego.
26 Por. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, VII, 65, 16, [w:] Seneka, Myśli, s. 457.
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Zatem od doradcy Seneka wymagał wiedzy i mądrości. Wiedza miała 
wpływ na poprawny osąd, składała się z poznania świata i samego siebie, 
natomiast mądrość zgodnie z tradycją fi lozofi czną rozumiał jako znajomość 
spraw ludzkich i boskich27, również jako umiejętność nakazania rozumowi 
w każdej chwili właściwego osądu w sferze myśli i działania28. Zdaniem 
Seneki doradca w swoich metodach nie powinien kategorycznie wskazywać 
rozwiązań: „droga poprzez udzielanie pouczeń jest długa, natomiast przez 
przykłady – krótka i skuteczna”29. 

W rozważaniach Seneki głównym przedmiotem doradztwa jest odwiecz-
ny problem zdobycia recepty na szczęście. W dialogu o życiu szczęśliwym 
wyjaśnia nam, że w całości zależy ono od człowieka, od prawdy, trwałego 
i niewzruszonego osądu, rodzi się ze świadomości cnót. Seneka podkreśla 
również istotną rolę postrzegania czasu: warunkującą szczęście i ukazującą 
w nowym świetle doradztwo. W dialogu O krótkości życia Seneka przestrze-
ga przed marnotrawieniem czasu, nieuświadamianiem jego wartości „Dzi-
wię się zwykle, gdy widzę, jak jedni drugich proszą o poświęcenie im swego 
czasu oraz jak ci, których się prosi, z największą łatwością się godzą. Jedni 
i drudzy biorą pod uwagę, w jakim celu o czas ich proszą, nikt jednak nie 
myśli o samym czasie. Jak o rzecz bez wartości proszą, jak rzecz bez warto-
ści dają”. Doradca w tym przypadku to ktoś, kto poświęca swój drogocenny 
czas dla dobra drugiej osoby, społeczeństwa i państwa. 

Seneka w swojej twórczości poświęcił wiele miejsca podkreślaniu jak 
ważną wartością jest doradztwo, oprócz dzielenia się swoim czasem doradca 
dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem: „Nic, choćby nie wiem jak wspa-
niałego i pożytecznego, nie sprawi mi radości, jeśli tylko ja sam mam o tym 
wiedzieć. Odrzuciłbym mądrość, jeżeliby mi ją dawano pod warunkiem, że 
będę ją trzymał zamkniętą i nie wyrażoną. Nie jest miłe posiadanie żadnej 
rzeczy, jeśli nie można się nią podzielić”30. Tak więc doradca staje się nie-
będny w Listach moralnych do Lucyliusza doradzał przyjacielowi: „Otóż 
łatwiej będzie wytężał umysł i rozumiał wszystko ten, który przybierze so-
bie do pomocy kogoś drugiego”31, również w dialogu O dobrodziejstwach 

27 Por. tamże, XIV, 89, 5.
28 Por. Seneka, O gniewie, I, 17, 2, s. 77.
29 Seneka, Listy moralne..., I, 6, 5.
30 Tamże, I, 6, 4, s. 373.
31 Seneka, Listy moralne..., XVII i XVIII, 109, 15.
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pisał: „Tylko dla niewielu własny rozum jest najlepszym przewodnikiem. 
Najbliżsi nich to tacy, którzy odnajdują drogę dzięki napomnieniom. Tego 
rodzaju ludzi nie należy pozbawiać przewodnika”32. Podpowiadał także Lu-
cyliuszowi, „...by przy swoim boku mieć zawsze doradcę, który odpierałby 
efekt naśladownictwa i fatalną potęgę społeczeństwa”33. Zasadą było mieć 
w doradcy kogoś, kto uczyniłby z nas lepszego człowieka, dlatego również 
przyjaciół, zdaniem Seneki, należy dobierać, mając na względzie doskona-
lenie się34. Jednak przede wszystkim doradca to ktoś, kto pomaga wyzwo-
lić ducha z tzw. ludzkiej ograniczoności. Jak słusznie Seneka zauważył: to 
„Dzięki cudzemu wysiłkowi dochodzimy do poznania rzeczy najpiękniej-
szych, wydobytych z ciemności na światło dzienne”35.

Seneka interesował się więziami łączącymi ludzi, szczególnie zaś przy-
jaźni, która zawsze była formą doradztwa, w ujęciu Seneki, szczególną ze 
względu na wymiar moralny jak i skuteczność. Życzliwość i łatwość w na-
wiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem jest poza tym, według niego, 
gwarancją na przyszłość, kiedy zwrot Fortuny spowoduje, że przestaniemy 
cieszyć się pomyślnością losu36. W związku z tym fi lozof większość swoich 
pism kierował do grona szczególnie mu bliskiego; adresatami ich były kon-
kretne osoby, przyjaciele, krewni. Tym ludziom doradzał, pouczał ich, a przez 
to prowadził do osiągnięcia życia duchowego w stoickim wymiarze. Każdy 
może być doradcą dla swojego przyjaciela, bo jak mówi Seneka „...możesz 
w każdym położeniu okazać się pożyteczny dla przyjaciela”37. I tak, choć 
było to niebezpieczne38 przyjaźnił się i doradzał Lucyliuszowi. W dialogu 
O krótkości życia nakłaniał Paulinusa, swego teścia do rezygnacji z ofi cjalnej 
działalności. W O spokoju ducha Serenusowi doradzał, jak zachować spokój 
wewnętrzny, pisał też pełne cennych rad listy i dialogi do brata Galliona, do 
Polibiusza. Z kolei w O pocieszeniu Marcji i O pocieszeniu do matki Helwii 

32 Seneka, O dobrodziejstwach, V, 25, 5, s. 319.
33 Cyt. za P. Grimal, Seneka, s. 249. L. Annei Senecae, Ad Lucylium Epistulae morales; 

recognovit..., XV, 94, 72 i nn, L.D. Reynolds, Oxford 1995.
34 Seneka, Listy moralne..., 1, 7, 8, s. 373–375.
35 Seneka, O krótkości życia, 14,1, s. 221.
36 Por. P. Grimal, Seneka, s. 246.
37 Seneka, O dobrodziejstwach, VI, 35, 1, s. 327.
38 Lucyliusz stanął w opozycji do władzy i był zamieszany w tragiczne wydarzenia, które 

doprowadziły do śmierci Getulika.
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radził jak ukoić ból po stracie najbliższych”39. Istotne jest, że większość rad 
Seneka traktował jak pewnego rodzaju czyn dobrowolny, dobroczynność40. 
Rady jego mają charakter bardziej praktyczny niż fi lozofi czny, w większości 
dialogów widać, że w argumentacji posługuje się przykładami czerpanymi 
z dziedziny tzw. czystego rozsądku. Notabene sentencjalizm, który wielu mu 
zarzuca jest przecież esencją jego rad. O tym, jak były i są wciąż popularne 
świadczy masowe zjawisko tworzenia już w średniowieczu i renesansie fl o-
rilegiów41, które popularne są do dziś. 

Seneka uważał, że moralnym obowiązkiem doradcy jest zawsze obierać 
tę samą drogę doradzania: wskazywać na dobro, odkrywać wartości, pro-
stować sądy tzn. starać się wyeliminować iluzje, które narzuca powszechna 
opinia czy też obyczaj: „...zdzierać maski nie tylko z ludzi, ale i z rzeczy, 
i przywracać im właściwe oblicze”42. Dlatego większość wskazówek i rad 
Seneki jest natury moralnej, mają one przede wszystkim doprowadzić czło-
wieka do cnoty. Doradca z jednej strony miał być człowiekiem cnotliwym, 
z drugiej strony same cnoty były przedmiotem doradztwa. Dobrym przykła-
dem jest cnota łagodności, którą Seneka szczególnie doradzał pryncepsowi, 
dedykując dialog O łagodności. Stała się ona przewodnim motywem rządo-
wej propagandy pierwszych lat panowania cesarza.

Cnota, zdaniem Seneki, polega też na właściwym stosunku do dóbr tego 
świata. Mędrzec oraz doradca powinien pogardzać wszelkimi rzeczami ze-
wnętrznymi w tym i bogactwem, ponieważ nie mają one żadnego znaczenia 
w oczach Boga. Sam pieniądz, według fi lozofa, jest przyczyną upadku wszel-
kich wartości, wręcz zagubienia człowieczeństwa „Przemieniani kolejno 
w nabywców i sprzedawców, nie pytamy, czym jest dana rzecz albo jaka, ale 
chcemy wiedzieć ile kosztuje”43. Jednak pomimo przekonania, że bogactwo 
nie jest dobrem, twierdzi, iż jest godne posiadania, użyteczne oraz zapewnia 
znaczną wygodę w życiu44. Trzeba natomiast pamiętać, że „Najlepsza jest 
taka miara majątku, żeby ani nie popaść w ubóstwo, ani od ubóstwa nie być 

39 Jest to consolatio gatunek, który posiada nie tylko ustalony i wypróbowany arsenał 

argumentów służących pocieszeniu adresata, lecz również ściśle określony, skanonizowany 

układ tych argumentów.
40 Por. Seneka, O dobrodziejstwach.
41 Lapidarne zbiory sentencji z dzieł Seneki.
42 Seneka, Listy moralne..., III, 24, 11–14, s. 401.
43 Tamże, XIX, 115, 10.
44 Por. Seneka, O życiu szczęśliwym, 24, 5, s. 175.
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daleko”45. Jako doradca pryncepsa próbował zredukować wpływ pieniądza 
na życie w państwie i przywrócić mu jego właściwą rolę, jaką jest zapewnie-
nie spójności społeczeństwa. Posiadanie bogactwa stwarza ponadto pewne 
obowiązki: hojności i dobroczynności, o których fi lozof wspomina w dia-
logach i traktacie O dobrodziejstwach, a które z kolei najsilniej zacieśniają 
społeczne związki pomiędzy ludźmi. Osobiście Seneka traktował potęgę, 
zaszczyty, pieniądze jak rzeczy obojętne, czasami godne wyboru, czasami 
przyczyny trosk, nieznośny ciężar albo też zapłatę za niewolę46.

Filozofi a od wieków pracowała nad zrozumieniem całości rzeczywistości 
i w takim układzie rzeczy pełni swą doradczą funkcję; podejmuje również 
szereg problemów moralnych związanych z doradztwem aktualnych w wa-
runkach współczesnego biznesu. Tworzy kanon zachowań i cnót moralnych 
właściwych dla profesji doradztwa, wyznacza kto może być doradcą także 
z moralnego punktu widzenia w końcu defi niuje i wytycza kierunki rozwoju 
doradztwa. W całej historii fi lozofi i pojawia się kwestia przenikania metodo-
logii nauk do ekspertyz i postaw doradczych. Metody wykorzystywane dziś 
przez współczesny konsulting takie jak: postępowanie empatyczno-współ-
czujące, maieutyczne – usiłujące poprzez pośrednie apele doprowadzić szu-
kającego rady do samodzielnego rozwiązania problemów, dialog, pośrednie 
metody rozjaśniania i ukierunkowania, skończywszy na zasadach informo-
wania a nawet działaniach zbliżonych do behawioralnych, były znane i sto-
sowane w działalności fi lozofi cznej, dziś zmieniło się tylko praktyczne ich 
zastosowanie. 

Należy zaznaczyć, iż teoretyczne i metodologiczne fundamenty konsul-
tingu oparte są na fi lozofi i praktycznej, która w okresie od czasów pojawie-
nia się sofi stów do stoików ulegała przemianom. U sofi stów widać tendencje 
w kierunku relatywizmu aksjologicznego i pragmatyzacji wartości, fi lozo-
fi a miała być narzędziem, dzięki której człowiek mógł skutecznie osiągać 
zamierzone cele. Tej postawie kategorycznie przeciwstawił się Sokrates, 
dla którego fi lozofi a praktyczna miała pomóc człowiekowi odnaleźć dobro 
i prawdziwy sens cnót. Platon wręcz narzuca ideę dobra i projekt doskonałe-
go życia również dla niego jest jasne, że fi lozofi a praktyczna łączy się z cno-
tą. Natomiast arystotelesowska mądrość praktyczna dąży do dobra realnego, 
urzeczywistnionego w codziennym życiu także i ona łączy się z dzielnością 

45 Seneka, O spokoju ducha, 8, 9, s. 195.
46 Por. P. Grimal, Seneka, s. 103.
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etyczną również dla stoików i Seneki fi lozofi a praktyczna to moralna doktry-
na, kierująca zarówno życiem kontemplacyjnym, jak i czynnym. 

W następnych okresach aż do początków XX wieku możemy obserwować 
narastający kryzys mądrościowego doradztwa, mającego fi lozofi czną podbu-
dowę, odnoszącego treść doradztwa do całościowej koncepcji wiedzy, życia, 
społeczeństwa, działania. Z historycznych badań widać jak rozpad fi lozofi i 
na zbiór nauk szczegółowych, w końcu jej redukcja do epistemologii i me-
todologii nauk, sprzyjała sprowadzeniu doradztwa do czysto pragmatycznej 
roli, do traktowania wiedzy i swojej działalności w sposób fragmentarycz-
ny, instrumentalny, manipulacyjny, indyferentny moralnie. Potwierdza to 
A. MacIntyre, według którego historia fachowości ma dwie strony, „z jednej 
strony aspiruje do neutralności pod względem wartościowania, z drugiej zaś 
zdradza ambicje do władzy o charakterze manipulacyjnym. Oba te aspekty 
wywodzą się z historii, w której dziedzina faktów i dziedzina wartości zo-
stały od siebie przez fi lozofów XVII i XVIII wieku oddzielone”47. Jednak 
pamiętajmy, że takie tendencje występowały już u sofi stów, ale zwykle je 
przezwyciężano, bowiem świat zredukowanych wartości do sfery pragnień 
i interesów jest dla człowieka źródłem zagrożeń. Upada również teza o moż-
liwości doskonałej znajomości choćby małego wycinka rzeczywistości oraz 
pewność pełnej kontroli nad nim. Wiara w fachowość konsultanta-eksper-
ta jest zatem złudzeniem. Rośnie natomiast świadomość ograniczeń, dzięki 
którym paradoksalnie poprzez dopuszczenie czynnika przypadku, przyzwala 
się na ograniczoną możliwość przewidywania wyników alternatywnych spo-
sobów działania. Potrzeba zatem mądrej przewidywalności doradcy-fi lozo-
fa, która daje miejsce Fortunie i nie ogranicza odpowiedzialności. 

Cała historia fi lozofi i dowodzi bliskości fi lozofi i i doradztwa, dopełnia 
obraz profesji doradztwa. W zasadzie praktykę fi lozofi czną na przestrzeni 
dziejów można rozumieć zasadniczo jako zawodowo zinstytucjonalizowaną 
rozmowę doradczą48. Praktyczny kierunek refl eksji fi lozofi cznej, zwłaszcza 
w jej etycznym wymiarze może być szansą na rozwiązanie wielu problemów 
konsultingu oraz na wytyczenie zasad dla jego profesjonalizmu. Z drugiej 
strony aktywny udział fi lozofi i w jednej z najważniejszych obecnie dzie-
dzin gospodarki, jaką jest obecnie konsulting, może pomóc w docenieniu 
jej doradczej funkcji. Tutaj zwłaszcza refl eksja antropologiczna i etyczna, 

47 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, s. 168.
48 Por. H. Krämer, Etyka integralna, s. 332.
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dzięki popularności konsultingu gospodarczego odkryła na powrót swą do-
radczą rolę. Jak mówi H. Krämer, „obecna, wysoka koniunktura doradztwa 
we wszystkich dziedzinach życia stawia przed współczesną etyką integralną 
zadanie pełnego odzyskania tradycyjnego wymiaru doradztwa i włączenia 
się na powrót w krąg dyscyplin doradczych, które w XX wieku coraz bar-
dziej zajmowały obszar porzucony przez fi lozofi ę”49.
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Małgorzata Mrówka

ETHICAL FOUNDATIONS OF CONSULTING 

S u m m a r y

Consulting in our times faces a number of problems, thus it needs a philosophical 
refl ection and constant ethical evaluation. This is even more justifi ed, as roots of 
consulting are based on practical philosophy, that from sophists to stoics underwent 



a number of changes, creating consulting models, ethical theories, and ground 
for advisory role of philosophy. Practical philosophy demonstrates itself as an 
opportunity to overcome a number of problems that consulting faces, and to set 
principles of professional standards.

 
Key words: Consulting, advisory, business, philosophy, etics, virtue, right, 

professionalism.


