O filozofii działania i filozofii codzienno ci słów kilka
Filozofia, gr. philosophia dosłownie ‘umiłowanie m dro ci; wiedza
racjonalna, nauka’, która jest wa n form wiadomo ci społecznej i która
wyra a ogólne pogl dy na wiat i pozycj człowieka w wiecie, skłoniła mnie
do podj cia próby refleksji filozoficznej1. Refleksji w odniesieniu do naszej
pracy bibliotekarskiej, do naszych działa i czynno ci codziennych, które
podejmujemy w społecze stwie i dla społecze stwa, aby za wiadcza
i zaznacza oczywist obecno bibliotek w kulturze i cywilizacji, od czasów
najdawniejszych. Jako e konferencje organizowane przez biblioteki naukowe
s znakomitym forum do gł bszych, równie filozoficznych spojrze na nasz
obszar działania i oddziaływania, odwa yłam si zaproponowa
Pa stwu,
uczestnikom tego spotkania, takie podej cie.
Szperaj c w literaturze filozoficznej, dotarłam – mam nadziej –
do nowo ytnych pocz tków „filozofii działania” i „filozofii codzienno ci”,
obecnych w my li filozoficznej, co najmniej od 18. wieku pocz wszy.A wi c
przede wszystkim do my liciela 18-wiecznej filozofii nowo ytnej, Immanuela
Kanta (1724-1804), który urodził si , prze ył i zako czył ycie w Królewcu.
Po ponad 60-ciu latach pracy, ogłosił dzieło Krytyka praktycznego rozumu
(Kritik der praktischen Vernunf), 17882.
Dzieło to dotyczy etyki; I. Kant szukał w Krytyce praktycznego rozumu
prawd w normach d z i a ł a n i a (po odnalezieniu prawd powszechnych
i koniecznych w nauce w Krytyce czystego rozumu). Filozofia działania wg
Kanta dotyczy woli i obowi zku: cenna jest tylko d o b r a wola, a jest ona
dobra tylko wtedy, gdy usiłuje spełni obowi zek; istot obowi zku widział w
podporz dkowaniu si prawu; dlatego te jego etyka była uniwersalistyczna3.
St d bezwarunkowe nakazy, tzw. imperatyw kategoryczny, zawarty w trzech
formułach: (1)”post puj tak, aby mógł chcie , aby zasada twego post powania
była prawem powszechnym”; (2) „post puj tak, aby ludzko nigdy tobie ani
innym jednostkom nie słu yła za rodek, lecz zawsze była celem”; (3)”post puj
tak, aby swoj wol mógł uwa a za ródło prawa powszechnego”4. Zatem
norm moralno ci w działaniu jest u Kanta prawo, a nie dobro.
W ko cu 19. wieku w Stanach Zjednoczonych powstał kierunek
filozoficzny zwany pragmatyzmem, postuluj cy praktyczny sposób my lenia
i działania, który uzale niał prawdziwo twierdze od skutków praktycznych,
czyli przyjmował u y t e c z n o
za kryterium prawdy. W 1890 r. powstał
pierwszy zarys teorii sprawnego działania (A.V. Espinas), zwanej prakseologi ,
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nauk o usprawnianiu działa , dotycz c wszelkiego celowego działania
ludzkiego 5.
Nie sposób tutaj pomin jednego z jej współtwórców i pioniera teorii
sprawnego działania , tj. profesora Tadeusza Kotarbi skiego i jego Traktatu
dobrej robocie, 1955. W pó niejszej pracy Hasło dobrej roboty, 1968 pisze:
…”Autor b dzie rad, je eli Czytelnik po zaznajomieniu si z zawarto ci ksi ki
u wiadomi sobie, e sam te jest prakseologiem, e nim był od dawna i musi nim by
nadal; mo e by tylko prakseologiem bardziej lub mniej umiej tnym, bardziej lub mniej
wiadomym tre ci własnego jestestwa. 19 II 68.”6

T. Kotarbi ski wskazuje m.in. na utylitarne oceny działania z punktu
widzenia tzw. walorów technicznych (przydatno ci, celowo ci ogólnej…), co
sprowadza si do dwóch głównych zalet: skuteczno ci i gospodarno ci, czyli
ekonomiczno ci. Oceny sprawno ciowe dotycz wszystkich wielkich dziedzin
działalno ci, tak e szkolnictwa, i podlegaj
prawom skuteczno ci
i gospodarno ci działa . We wszystkich dziedzinach działa
wyst puj
zale no ci dotycz ce tworzywa działa ; mamy w działaniach do czynienia
z celowo post puj cymi osobnikami; do skutku dochodz nie tylko działania
indywidualne ale i zespołowe (ł czno wspólna), z dbało ci o jak najwi ksze
powodzenie cało ci. Wa ne s tak e zasoby mo liwo ci (koszty, jedno- lub
wielokierunkowo działania), a tak e systematyzacja działa oraz organizacja
i kierownictwo….”To dobrze, e prakseologia u nas si rozwija. Musimy si przecie
wzi
za pazury, eby pracowa jak najsprawniej, a to chyba jasne, e kultura
prakseologiczna mo e si do tego walnie przyczyni ”…7. Tyle T. Kotarbi ski.

Dzi mamy wiele rozwa a , analiz i bada porównawczych , a tak e
konferencji w wiecie bibliotekarskim, dotycz cych sfery zarz dzania
bibliotek oraz sfery informacji, komunikacji naukowej i technologii
informacyjnych 8; czy nie s one w istocie kontynuacj i rozwini ciem
wskaza profesora Kotarbi skiego na temat strategii i stylu działania
w bibliotekach naukowych?
Pozostaje jednak jeszcze temat podniesiony przez najwi kszy autorytet
przełomu tysi cleci. Otó współczesn syntez filozofii działania, z punktu
widzenia u yteczno ci i dobra, przedstawił Jan Paweł II (1920-2005).
Zastanawiaj c si nad u yciem wolno ci w wymiarze etycznym – to znaczy od
wymiaru dobra i zła moralnego - u ywa podziału etycznego :…” Jest to podział,
a raczej rozró nienie dobra godziwego (bonum honestum), dobra u ytecznego (bonum
utile) oraz dobra przyjemnego (bonum delectabile). Te trzy odmiany dobra okre laj
ludzkie działanie w sensie organicznym. Działaj c, człowiek wybiera jakie dobro, które
dla tego działania staje si celem. Je eli podmiot wybiera bonum honestum, jego cel jest
zgodny z sam istot przedmiotu działania, a wi c jest to działanie słuszne. Kiedy za
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przedmiotem wyboru jest bonum utile, celem jest korzy , jak czerpie podmiot.
Problem odpowiedzialno ci moralnej pozostaje jeszcze otwarty; tylko w przypadku gdy
działanie, z którego wynika dobro u yteczne, jest godziwe, i godziwe s rodki, równie
cel osi gni ty mo na uzna za godziwy[…] Utylitaryzm zapomniał o pierwszym i
podstawowym wymiarze dobra, jakim jest bonum honestum. Utylitarystyczna
antropologia i wynikaj ca z niej etyka wychodz z zało enia, e człowiek zasadniczo
d y do korzy ci własnej i korzy ci grupy, do której nale y. Ostatecznie korzy
osobista czy kolektywna jest celem jego działania[...] Według wizji utylitarystycznej,
człowiek szuka w swoich działaniach przede wszystkim przyjemno ci, a nie godziwo ci
(honestum)”... Jan Paweł II odnosi si tak e do my li I. Kanta; powiada tak:…
„Odpowied na etyk utylitarystyczn znalazła si w filozofii Immanuela Kanta. Filozof
z Królewca słusznie dostrzegł, e to wysuni cie przyjemno ci na pierwszy plan w
analizie ludzkiego działania jest niebezpieczne i zagra a samej istocie
moralno ci[…]Nie wrócił jednak do tradycji bonum honestum”… opartej

na koncepcji tomizmu9.
Pozostaje zatem pytanie, czy i na ile w naszej pracy bibliotekarskiej
jeste my w stanie sprosta przedstawionym zagadnieniom filozofii działania?

Profesor Maria Szyszkowska, filozof człowieka i filozof kultury, mówi
o Kancie: ”Nie znałam go, cho był moim Ojcem. A w filozofii Kanta zawarty jest

nakaz działania, zgodny z poczuciem własnej powinno ci. Kult obowi zku przenika
10
. Przewodni my l filozofii codzienno ci
kantowsk filozofi człowieka”

(powołanej przez M. Szyszkowsk w połowie l. 80.), której obecno widzi
w yciu codziennym (a nie tylko jako wiedz odległ od rzeczywisto ci), jest
niezgoda na rezygnacj z własnego „ja”, niezgoda, by poddawa si
rzeczywisto ci, zamiast j przetwarza ; powinno
czerpania z tej filozofii
takich warto ci, które nadaj naszemu istnieniu wy szy wymiar.11
Filozofia codzienno ci musi zrezygnowa z postawy wy szo ci wobec
do wiadczenia potocznego 12, jest pomocna w my leniu samodzielnym,
niezale nie od narzucanych schematów. Profesor Szyszkowska zach ca nas do
my lenia twórczego, które w moim mniemaniu jest nam bardzo potrzebne w
naszych czasach, w których szybkie przemiany, czy procesy technologiczne
i cywilizacyjne wymagaj równie zmiany naszych przyzwyczaje , stabilizacji
i mentalno ci.
Jak ma, czy raczej jak mo e wygl da stosowanie tej filozofii
w bibliotece naukowej? W moim mniemaniu, filozofia codzienno ci odnosi si
do postaw indywidualnych, do ka dego z nas z osobna, pracuj cego
w bibliotece naukowej. To, co proponuje filozofia codzienno ci, jest propozycj
godn zastanowienia si - stanowi sprzeciw wobec niedostatku prawdy w sferze
j zyka, sprzeciw wobec niezadawania sobie gł bszych pyta , sprzyjaj cych
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powstawaniu mitów, a tak e przeciwdziała nieporozumieniom w skali
społecznej13.
Biblioteka, ze swej natury, bez wzgl du na to, czy jest uniwersalna, czy
techniczna, jest instytucj wiata kultury i jako skarbnica pi miennictwa
stanowi swoisty „zapis” poziomu rozwoju cywilizacji społecze stw. Zatem
powinni my j
codziennie kształtowa na miar naszych mo liwo ci, czyli
poziomu kultury społecznej, organizacyjnej14
i technicznej15. Przenosi
i stosowa ogólne stwierdzenia do tego, co zindywidualizowane i rozwijaj ce
si . Korzysta z do wiadczenia potocznego. Respektowa niezb dno kontaktu
z drugim człowiekiem. D y do najwy szych warto ci, dobra najwy szego.
Kreowa tzw. radosn postaw
yciow ; postawa …”radosna, płyn ca

z niezmienno ci naszych stara , by stwarza si , z zadowolenia ze zmierzania do
16
ustalonych przez siebie celów, poł czonego z nadziej powodzenia”… stanowi

przeciwwag postawie pełnej niezadowolenia, rozgoryczenia i rezygnacji .
D y do przezwyci ania jednostronnego na wietlania problemu oraz
wpływa na kształt rzeczywisto ci17.
My l , e warto tak e po wi ci kilka słów codziennej pracy fizycznej
w bibliotece naukowej, której istot jest przemieszczanie ksi ek i praca
z ksi k , szczególnie w magazynach i czytelniach. Otó Maria Szyszkowska
pisze, e …”o powołaniu do wykonywania jakiego zawodu, zwłaszcza zawodu
fizycznego, mówi si z za enowaniem, po cichu, z l kiem by nie wyda si miesznym.
Równie dziwaczne czy anachroniczne wydaje si odwoływanie do poczucia honoru
zwi zanego z wykonywaniem jakiego zawodu…By człowiekiem honoru, to znaczy
wypełnia szereg czynno ci w swojej pracy z poczucia obowi zku, wewn trznej
powinno ci, nie za ze wzgl du na przewidywane korzy ci. To znaczy nie zawodzi
pokładanego przez innych zaufania i czu si zwi zanym podj tymi przez siebie
obowi zkami”18.

Zatem z cał
człowiekiem honoru.

pewno ci

mo emy powiedzie ,

e bibliotekarz jest

Halina Gani ska
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