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Jak wiadomo, fenomen zaufania jest kwesti¹
nader z³o¿on¹, gdy¿ jego percepcja uwarunkowana jest wieloma czynnikami, zale¿y on, miêdzy innymi, od poziomu œwiadomoœci moralnej
cz³owieka, komponentu psychologicznego oraz
szerokiego kontekstu kulturowo-spo³ecznego.
Aby siê o tym przekonaæ wystarczy s³owo zaufanie rozpatrzyæ zaledwie w ramach kilku odrêbnych podejœæ teoretycznych i metodologicznych.
Dla jednych bêdzie wiêc ono bardzo œcis³ym pojêciem wytyczaj¹cym w¹ski zakres znaczeniowy. Dla innych jest terminem niezbyt jasno
okreœlonym, któremu przypisuje siê bogat¹ gamê ró¿nych treœci. Lecz przy pomocy których to
trudno cokolwiek wyjaœniæ1. Nierzadko zdarza
siê, i¿ filozofowie lub przedstawiciele innych relewantnych nauk mówi¹c, o zaufaniu lub o jego
konstytutywnych cechach maj¹ na myœli dwie
zupe³nie ró¿ne rzeczy. Dla przyk³adu warto
zauwa¿yæ, ¿e M. Scheler w dziele Istota i formy
sympatii, tworz¹c emocjonaln¹ teoriê poznania
lansuje, tezê mówi¹c¹, ¿e mi³oœæ poprzedza
ka¿dy akt poznania. Poniewa¿ konstytuuje ona
bezpoœredni kontakt ze œwiatem przed aktami
myœlenia. Ma to byæ kontakt prerefleksyjny i niedyskursywny, nazywany czasem ¿ywym doœwiadczeniem, dziêki któremu cz³owiek wie

lepiej ni¿ za poœrednictwem cogito. Jak utrzymuj¹ niektórzy autorzy, w tym¿e doœwiadczeniu ma
siê spe³niaæ najistotniejszy kontakt miêdzyludzki
bêd¹cy absolutnie fundamentalnym warunkiem
tak¿e zaufania2. Z kolei dla personalisty E.
Mounier’a zaufanie kreuje siê poprzez interpersonalne zaanga¿owanie3. Natomiast egzystencjalista proweniencji teistycznej G. Marcel za warunek sine qua non zaufania przyj¹³ termin
rozporz¹dzalnoœæ4. Wed³ug dialogików skalê jakoœci zaufania wyznaczaj¹ jeszcze inne pojêcia.
M. Buber pisze miêdzy innymi o otwartoœci niezbywalnej do zaistnienia podmiotowego dialogu
Ja-Ty. Zaœ opieraj¹c siê na tekstach E. Levinasa, mo¿na wnosiæ, oczywiœcie z du¿¹ doz¹
ostro¿noœci, ¿e tym, co mog³oby determinowaæ
zaufanie s¹ takie terminy jak odpowiedzialnoœæ,
substytucja czy bliskoœæ.
Oczywiœcie w niniejszych refleksjach nie chodzi o analizê odmiennoœci poszczególnych koncepcji zaufania, lecz przede wszystkim o próbê
wskazania tych jego konstytutywnych cech, które s¹ wa¿ne dla sztuki leczenia. Aliœci nie jest to
proste poniewa¿ tak¿e i ona jawi siê w Polsce
jako pejza¿ nader niejednorodny. Trudno przeto
formu³owaæ tu stwierdzenia natury ogólnej, które
by wiernie odzwierciedla³y aktualny stan zaufa-

1 I. Pilch: Psychologiczna analiza zaufania interpersonalnego. [W:] Zaufanie i niesprawiedliwoœæ a spo³eczne
funkcjonowanie cz³owieka, red. Z. Ratajczak, Katowice 1990, s. 24.
2 J. Bukowski: O zaufaniu. [W:] „Studia Filozoficzne” 1984, nr 8, s. 120.
3 E. Mounier: Co to jest personalizm? Kraków 1960, s. 178.
4 G. Marcel: Homo viator. Warszawa 1959, s. 22.
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nia do ca³ej tej wielce z³o¿onej i subtelnej materii,
jak¹ jest sztuka leczenia. Uprawnione natomiast
zdaj¹ byæ wypowiedzi odnosz¹ce siê tylko do tych
przypadków, o których wiadomo z dyskursu publicznego, nielicznych badañ empirycznych oraz
relacji z doœwiadczeñ osobistych pacjentów.
Zak³adaj¹c przy tym, du¿y stopieñ wiarygodnoœæ
i obiektywizmu wymienionych Ÿróde³ informacji.
Byæ mo¿e konkluzje wyp³ywaj¹ce ze snutych tu
rozwa¿añ pozwol¹ przynajmniej w jakimœ niewielkim zakresie, rozpoznaæ obecne status quo zaufania do czêœci s³u¿by zdrowia oraz zwróæ uwagê na
jego kulturotwórcz¹ funkcjê, zw³aszcza w realizacji
idei spo³eczeñstwa typu obywatelskiego.
Warto dlatego w tym kontekœcie przytoczyæ
znamienny fakt wskazuj¹cy na blisk¹ korelacjê
wystêpuj¹c¹ miedzy intuicjami wspomnianych
filozofów, a pojmowaniem przez pacjentów
zaufania wobec lekarzy. Niektóre studia nad
owym zagadnieniem wskazuj¹, i¿ najwa¿niejszym kryterium, decyduj¹cym o tym, czy lekarz
jest godny zaufania czy nie, stanowi jakoœæ osobistego doœwiadczenie pacjenta. Jak siê okazuje
z przeprowadzonych badañ, agatologiczny koloryt tego doznania okreœlaj¹ w³aœnie kategorie
dialogiczne, zwi¹zane g³ównie z umiejêtnoœciami interpersonalnymi lekarza, wyra¿aj¹ce siê
w jego specyficznym sposobie i scenariuszu zachowania. Wœród nich najczêœciej wymieniane
s¹ takie cechy jak np. zaanga¿owanie i zainteresowanie, cierpliwoœæ, zdolnoœæ s³uchania, otwartoœæ, odpowiedzialnoœæ itp. Na drugim miejscu
usytuowana zosta³a motywacja lekarza oraz jego kompetencje zawodowe5. Zatem prawdopodobna staje siê hipoteza mówi¹ca, ¿e ró¿ni
pacjenci w podobnych relacjach mog¹ przejawiaæ analogiczne tendencje do postrzegania
w lekarzu zbli¿onych cech i wartoœci relacyjnych,
które bêd¹ pobudzaæ w nich zaufanie. Pacjenci
zaœ, zak³adaj¹c owe wartoœci, mog¹ spodziewaæ
siê tym samym pozytywnej realizacji ¿ywionych
przez siebie oczekiwañ lub przynajmniej ich
poszanowania.

Niew¹tpliwie w zaufaniu interpersonalnym do
lekarzy poœredniczy tak¿e percepcja szerokiego
thesaurusu kulturowo-spo³ecznego, o czym nadmieniono we wstêpie. W tym przypadku wyznacza
j¹ funkcjonowanie ca³ego systemu s³u¿by zdrowia, jako instytucji. Decyduj¹c¹ rolê w budowie
zaufania do instytucji pe³ni, miêdzy innymi, przewidywalnoœæ jej dzia³añ, jasnoœæ regu³ prawnych,
stabilnoœæ uregulowañ rynkowych, jednoznacznoœæ sytuacji oraz trwa³oœæ zasad moralnych.
Równie wa¿nym czynnikiem generuj¹cym klimat
zaufania spo³ecznego, w przekonaniu prof.
P. Sztompki, jest mo¿liwoœæ odwo³ania siê do zewnêtrznych agend egzekwuj¹cych na wypadek,
gdyby zaufanie zosta³o naruszone6. Dodajmy, i¿
pod jednym wszak¿e warunkiem. Takowe agendy
musz¹ dzia³aæ sprawnie, skutecznie i sprawiedliwe. A co do tego istniej¹ du¿e zastrze¿enia.
Tymczasem, obserwuj¹c tocz¹cy siê dyskurs
publiczny, mo¿na odnieœæ wra¿enie, jakoby w materii zaufania interpersonalnego oraz spo³ecznego coœ siê nieomal ca³kowicie za³ama³o. Przyczyn¹ owej niedoli nie jest li tylko katastrofalny
stan ekonomiczny systemu s³u¿by zdrowia,
zagro¿ony widmem bankructwa, lecz co gorsza
towarzysz¹cy mu nieodmiennie kryzys kapita³u
moralno-spo³ecznego. Potwierdzaj¹ to naocznie
rezultaty analiz socjologicznych prowadzonych
w celu sprawdzenia poziomu zaufania do instytucji pañstwowych i elit nimi zarz¹dzaj¹cych7. Wykazuj¹ one zbijaj¹c¹ wprost z tropu nieudolnoœæ
niektórych g³ównych decydentów, konsternuj¹cy
brak profesjonalizmu i podtrzymywanie korupcyjnych uk³adów, przy jednoczesnej niefrasobliwoœci oraz bezdusznoœæ biurokracji. „Niezwyk³a”
aktywnoœæ reformatorska, pewnych osobistoœci
na tym polu, usi³uj¹ca de facto wcieliæ jakieœ
fantasmagorie, zaowocowa³a np. rozchwianiem
systemu finansowego, czystkami personalnymi
oraz obietnicami bez pokrycia8. Jej ¿niwem jest
równie¿ kompromituj¹cy brak klarownych, trwa³ych zasad p³acenia i kontraktowania ró¿nych
œwiadczeñ medycznych9. Nie zabrak³o tak¿e

5 I. Markowa-Gorki: Racje zaufania w stosunkach interpersonalnych. [W:] Zaufanie i niesprawiedliwoœæ ...,
s. 39.
6 P. Sztompka: Integracja europejska jako szansa kulturowa. O moralnoœæ, to¿samoœci i zaufaniu. [W:] Kondycja moralna spo³eczeñstwa polskiego, red. J. Mariañski, Kraków 2002, s. 511.
7 A. Miszalska: Moralnoœæ a demokracja – uwagi o stylu moralnym. [W:] op. cit., s. 173.
8 Zrujnowane zdrowie, [W:] „Gazeta Wyborcza”, 15 lipca 2003 r., s. 13.
9 Fundusz we mgle, [W:] „Gazeta Wyborcza”, 26 wrzeœnia 2003 r., s. 7.
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obfitego plonu w postaci nieczytelnych oraz
nieprzejrzystych norm rejestracji i refundacji
leków. To, co czyta siê w prasie na ten temat –
mówi³ K. Radziwi³³ podczas Nadzwyczajnego
Zjazdu Lekarzy w Toruniu – to wierzcho³ek góry
lodowej. Pieni¹dze wydawane s¹ bez ¿adnych
mechanizmów kontrolnych. Lekarze ulegaj¹
argumentom firm farmaceutycznych, a NFZ nie
przejawia ¿adnej aktywnoœci, by ograniczyæ wydatki na leki10. Arbitralnoœæ, niestabilnoœæ i niejasnoœæ regu³ prawno-instytucjonalnych zdaje
siê dowodziæ, i¿ zbyt wiele osób jest zainteresowanych przed³u¿eniem i zagmatwaniem tego
stanu rzeczy11, czyni¹cych niekiedy patologiê
standardem postêpowania, w którym prawo
i moralnoœæ wzajemnie siê rozmija. Faktyczna
prospo³ecznoœæ zdaje siê pozostawaæ bardziej
potrzeb¹ w¹skiej grupy hobbystów (...) ni¿
ugruntowanym obyczajem spo³ecznym12. Natomiast owszem priorytet zyska³a prospo³ecznoœæ,
lecz zorientowana przede wszystkim na ochronê
interesów i potrzeb “swoich”13. Przeto nie mo¿e
zdumiewaæ fakt, i¿ ekspertyzy oprócz ujawnienia
niskiego poziomu zaufania spo³ecznego komunikuj¹ o jeszcze jednej wa¿nej kwestii. Otó¿
ukazuj¹ one dominuj¹ce wœród ludzi przekonanie jakoby zarz¹dzanie systemem opieki zdrowotnej zw³aszcza w pewnych okresach dla
czêœci jego przedstawicieli by³o niczym innym,
jak folwarkiem dla paso¿ytów14. Zdaniem Wiktora Osiatyñskiego, z ¿ycia publicznego zosta³y
nieomal ca³kowicie wyeliminowane wartoœci
i standardy na których przynajmniej deklaratywnie powinno byæ wznoszone obywatelskie spo³eczeñstwo. Te standardy w Polsce nie s¹
respektowane i na tym gruncie rosn¹ chwasty,
a na nich paso¿yty15. Jeœli pogl¹d wymienionego
autora nie w pe³ni odpowiada prawdzie, to wiele
wskazuje na to, ¿e jest on s³uszny przynajmniej
w znacznej czêœci. Zaœ wyp³ywaj¹ce z niego

konkluzje mog¹ tak¿e sugerowaæ, i¿ ludzie
odpowiedzialni za deficyt kapita³u spo³ecznego
wci¹¿ tkwi¹ w swego rodzaju niekompetencji i to
nie tylko zawodowej, lecz równie¿ kulturowej, a
nie wykluczone, ¿e i cywilizacyjnej. Jako ¿e ich
mentalnoœæ, nawyki myœlenia oraz utrwalone
strategie dzia³ania ju¿ zupe³nie nie przystaj¹ ani
do idea³u jakoœci zaufania wobec sztuki leczenia,
ani tym bardziej do wspó³czesnego modelu
spo³eczeñstwa obywatelskiego, maj¹cego opieraæ siê wed³ug np. F. Fukuyamy w³aœnie na zaufaniu jako kapitale spo³ecznym. W swej ksi¹¿ce
poœwiêconej tej w³aœnie sprawie Fukuyama powiada: Zaufanie to mechanizm oparty na za³o¿eniu, ¿e innych cz³onków danej spo³ecznoœci cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. Normy
te mog¹ obejmowaæ g³êboko zakorzenione wartoœci dotycz¹ce Boga i sprawiedliwoœci, ale tak¿e œwieckie formy regulacji np. standardy obowi¹zuj¹ce w danej profesji lub przyjête formy
zachowania. St¹d nasza wiara, ¿e lekarz nie bêdzie œwiadomie dzia³a³ na nasz¹ szkodê, poniewa¿ spodziewamy siê, ¿e bêdzie postêpowa³
w zgodzie z przysiêg¹ Hipokratesa i standardami
swojej profesji16.
Trudno przypuszczaæ by trauma utrzymuj¹cego siê monstrualnego ba³aganu oraz panuj¹cej w nim niepewnoœæ nie znalaz³a odbicia
w atmosferze konkretnej relacji lekarz-pacjent17.
Niestety jest ona jeszcze jedn¹ dodatkow¹ przyczyn¹ erozji w tym kontakcie, uniemo¿liwiaj¹c¹
lekarzowi wype³nianie swej podstawowej roli.
Dowodzi tego a¿ nazbyt czêsto codzienna
empiria. St¹d u pacjentów rodzi siê poczucie
krzywdy, lêk, dezorientacja, bezradnoœæ, a niekiedy tak¿e gniew, wœciek³oœæ i nieukrywana wobec lekarzy niechêæ. Doznany przez pacjentów
zawód sprzyja pos¹dzaniu lekarzy o dwuznaczne intencje, egoizm a nawet cynizm. Lecz nie

10 Etyka i kasa. [W:] „Gazeta Wyborcza”, 22 wrzeœnia 2003 r., s. 4.
11 M. Zió³kowski: Spo³eczno kulturowy kontekst kondycji moralnej spo³eczeñstwa polskiego. [W:]: Kondycja
moralna, s. 31.
12 A. Miszalska, op. cit., s. 182.
13 op. cit., s. 182.
14 W. Osiatyñski: Folwark paso¿ytów. [W:] „Polityka”, 2001, nr 30, s. 23.
15 op. cit., s. 24.
16 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 38.
17 I. Niemczycka: Wp³yw poziomu samoakceptacji na spostrzeganie i doœwiadczanie niesprawiedliwoœci przez
lekarzy. [W:] Zaufanie i niesprawiedliwoœæ ..., s. 153–165.
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jest to jeszcze najgorsza sytuacja dla fenomenu
zaufania. Tu o wiele groŸniejsze s¹ nawarstwiaj¹ce siê przykre prze¿ycia pacjentów, które
przez utrwalanie negatywnych reakcji typu
obronnego powoduj¹ syndrom zgeneralizowanej
nieufnoœci, albo zjawisko resentymentu. Istotê
pierwszego typu nieufnoœci trafnie wyrazi³ ongiœ
Arystoteles w pierwszej ksiêdze swej Metafizyki
pisz¹c: Z pamiêci tworzy siê u ludzi doœwiadczenie. Z wielorakich bowiem wspomnieñ tej
samej rzeczy powstaje w koñcu mo¿liwoœæ pojedynczego doœwiadczenia18. Wówczas, paradoksalnie, w myœl logiki zgeneralizowanej nieufnoœci mo¿e siê zdarzyæ, i¿ lekarz bêdzie konotowany nie z jego tradycyjn¹ rol¹, ale z kimœ, kto
stwarza spo³eczne problemy sprzeczne z wymogami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Poniewa¿ skutki zawiedzionego zaufania manifestuj¹
siê na ogó³ nadmiern¹ ostro¿noœci¹, wzrostem
zgorzknienia, obni¿eniem aktywnoœci ¿yciowej
mniejsz¹ zdolnoœci¹ do inicjatyw spo³ecznych,
czy choæby tendencjê do wycofywania siê z ¿ycia
publicznego i upowszechnianiem postaw roszczeniowych19. Naturalnie szeroki wachlarz skutków na tym siê nie wyczerpuje, gdy¿ jest ich
znaczne wiêcej, czêsto objawiaj¹ siê one jako
prawdziwa coincidentia opositorum. Na temat
dzia³ania resentymentu interesuj¹ce analizy
poczyni³ niegdyœ M. Scheler, wyraŸnie inspirowany myœl¹ F. Nietzschego, a tak¿e E. Fromm
i K. Horney, nale¿¹cy ju¿ dziœ, mo¿na by rzec, do
klasyki20.
Tak wiêc, brak kapita³u zaufania do sztuki
leczenia ogromnie przyczynia siê równie¿ do jakoœci kreacji wysokiej obywatelskiej kultury. Niew¹tpliwie s³u¿ba zdrowia, jak ka¿da grupa spo³eczna to zbiór ró¿nych jednostek niekoniecznie
zawsze najlepiej dobranych. Choæ stanowi to
niebagatelny problem, to jednak istotniejsze jest,
kto w owej grupie bêdzie w niedalekiej przysz³oœci nadawaæ ton i ustanawiaæ najwy¿sze standardy zachowañ, niezbywalne do odbudowania
po¿¹danego wizerunku s³u¿by zdrowia z komponentem zaufania. Wyra¿am przeto przekonanie,
¿e owe zasady zostan¹ wreszcie ustalone przez
tych najlepszych, których polskiej sztuce leczenia
z pewnoœci¹ nie brakuje.

Streszczenie
Kiedy rozwa¿a siê obecn¹ kondycjê sztuki leczenia w polskiej s³u¿bie zdrowia mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e coœ siê tu w znacznym stopniu za³ama³o. Przy czym nie chodzi tu o kapita³ ekonomiczny, lecz przede wszystkim moralno-spo³eczny. Sk³ada siê nañ wiedza, umiejêtnoœci
ludzi, g³ównie zaœ etyczne postawy. Kreuje go
wszystko to, co okreœla relacje lekarz-pacjent,
³¹cznie z generaln¹ wizj¹ polityki zdrowia publicznego. Szczególnie wa¿nym sk³adnikiem
kapita³u jest fenomen zaufania do ludzi i instytucji publicznych, lecz niestety czêsto niemo¿liwy
i nieobecny zarówno w relacjach interpersonalnych jak i debatach natury prawno-administracyjnej. A to on przecie¿ w du¿ej mierze konstytuuje wizerunek moralnej sztuki leczenia. Czym
w³aœciwie jest owo zjawisko zaufania w takim
kontekœcie, jak¹ rzeczywiœcie zajmuje pozycjê
i na ile mo¿e byæ twórczo obecne w najbli¿szej
przysz³oœci w polskiej sztuce leczenia.
S³owa kluczowe: zaufanie, bliskoœæ, troska

Summary
When considering the condition of treatment
in the Polish Health Services, one has the
impression that we deal with a certain degree of
decline. However, we do not have in mind the
economic capital, but especially the moral and
social factors. These comparise knowledge,
human skills, and chiefly people’s moral attitudes. They are formed by everything that is
defined in the relations between the doctor and
patient, including the general vision of public
health policy. An especially important element of
the overall “capital” is the phenomenon of trust
towards people and institutions, which is unfortunately frequently impossible and absent both in
interpersonal relations and in debates of legal
and administrative nature. And it is trust that
chiefly constitutes the picture of the moral aspect
of medical treatment. What exactly is the

18 Arystoteles: Metafizyka, I,1. 980b–9981a.
19 A. Miszalska: op. cit., s. 164.
20 M. Scheler: Resentyment a moralnoœæ. Warszawa 1977, s. 29.
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phenomenon of trust in such a context, what is its
actual position and to what extant may it be
creatively present in the nearest future of the
Polish art of treatment?

Adres do korespondencji
dr Zygmunt Pucko
Zak³ad Filozofii i Bioetyki CM UJ
Rynek G³ówny 34
31-010 Kraków

Key words: trust, care, proximity

39

