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Od tysiącleci poszczególne kultury kon-
centrują uwagę na doskonaleniu narzędzi 

wojny. Wartości wojenne: siła, bezwzględ-
ność, sprawność bojowa tkwią ciągle jeszcze 
w ideologiach narodów, niezależnie od tego, 
czy zajmują one postawę obronną, czy agre-
sywną. Większość rządów gotowa jest bez 
zastanowienia zainwestować ogromne środki 
w nowe rodzaje broni, długo natomiast bę-
dzie się zastanawiała nad wydatkami na 
poprawę życia obywateli i na kulturę. 

Istniejemy nie tylko w świecie przyrody i 
w świecie kultury. Świat ideałów wywiera na 
nas nie mniejszy wpływ, aczkolwiek nie jest to 
powszechnie uświadamiane. Głosy wieszczą-
ce śmierć ideałów są w takiej samej mierze 
nieprawdziwe, co szkodliwe. Przyjmując 
pogląd o subiektywnym istnieniu świata 
ideałów, trzeba podkreślić, że świadomość 
silnie oddziaływuje na stosunek człowieka do 
świata przyrody i do świata kultury. Ideały są 
niezbędne jeśli ludzkość ma się dalej istnieć. 

Człowiek początku XXI wieku zdaje sobie 
wyraźnie sprawę, że nie ma prawd niepodwa-
żalnych. Na świadomość wpływa mniej silnie 
niż kiedyś oddziaływanie tradycji. Pozostawia 
ślady żywa komunikacja między odległymi 
zakątkami naszego globu. Wpływa na świa-
domość również nieznana dawniej kultura 
masowa; czyni łatwym i powszechnie dostęp-
nym stykanie się z innymi poglądami niż te 
utrwalone w danym środowisku. 

Mediokracja, czyli dominacja u nas 
warstw średnich, ludzi przeciętnych, w tym 
nowej, często niedouczonej i pozbawionej 
osobistej kultury inteligencji, stanowi poważ-
ne zagrożenie z racji uprzywilejowania tego, 
co nie wyrasta ponad przeciętność. Ludzie 
przeciętni odznaczają się wygodnictwem, 
niską uczuciowością i wrażliwością, małą 
samodzielnością myślenia, podatnością na 
błędne idee. 

Penetrujemy dziedziny i przestrzenie ko-
smosu dawniej niedostępne poznaniu czło-
wieka – ale nie uporaliśmy się ze sobą i ze 
stosunkiem do drugiego człowieka. Ten nie 
rozwiązany problem ma swoją ważność 
podstawową również i wtedy, gdy podróżu-
jemy na Księżyc. Niezbędna jest przebudowa 
edukacji – jeśli ma ocaleć świat przyrody i 
świat kultury. Nieodzowne jest zaszczepianie 
pacyfizmu i empatii. Wielką rolę, wbrew 

pozorom, mogliby w zaszczepianiu tej warto-
ści oraz empatycznej postawy odegrać apte-
karze, jak również lekarze pierwszego kontak-
tu. Te dwie grupy zawodowe stykają się z 
ludźmi rozmaitych środowisk, różnorodnych 
zawodów – mają więc możliwość kształtowa-
nia świadomości społeczeństwa. 

Życie człowieka, to wartość niemal po-
wszechnie uznawana za podstawową, wyłą-
czając na przykład terrorystów, czy zwolen-
ników słusznych wojen. Oczywiste jest, że 
każdy człowiek ma prawo poszukiwać ratun-
ku dla swego zdrowia i starać się przedłużyć 
życie. Wchodzą tu w grę także tzw. niekon-
wencjonalne, czyli pozaakademickie, metody 
leczenia. Jak podkreślał swego czasu profesor 
medycyny Janusz Jeliasiewicz, nie należy z 
góry odrzucać teorii z dziedziny parapsycho-
logii, ani też na przykład podważać wartości 
leków homeopatycznych. Badania nad tymi 
metodami prowadzi wiele światowych ośrod-
ków badawczych. Zresztą wolność człowieka, 
w tym pacjenta, wymaga szacunku dla jego 
decyzji przy wyborze sposobu leczenia. Nie-
jeden z lekarzy stosujących metody konwen-
cjonalne zdaje sobie sprawę, że lecznictwo 
pozaakademickie może być skuteczne, jak 
również że pełniej uwzględnia psychikę cho-
rego i jej wpływ na zdrowie. 

Profesor Zbigniew Garnuszewski porów-
nywał swego czasu organizm człowieka do 
wielkiego fortepianu o wielu klawiszach. 
Uruchomienie jakiegoś klawisza, podobnie 
jak nakłucie punktu akupunktury, wywołuje 
reakcję ze strony narządu, na który chcemy 
oddziaływać. Ale wciąż akupunktura należy 
do metod leczenia ocenianych jako kontro-
wersyjne. 
 

Kodeks honorowy aptekarza 
 

W działaniach aptekarzy oraz lekarzy 
pierwszego kontaktu mogłaby odegrać zna-
czącą rolę filozofia systemowa, której szerze-
nia domagał się profesor Julian Aleksandro-
wicz. Jej punktem wyjścia jest podporządko-
wanie działań nie opłacalności, czyli czynni-
kom ekonomicznym, lecz ochronie zdrowia 

człowieka. 
Gdy przeważa troska o ochronę zdrowia 

społecznego, homeostaza rodzaju ludzkiego 
zostaje zachowana. Gdy zaś pojawia się na-
stawienie na korzyści małej grupy ludzi, 
zdrowie społeczności świata jest zaburzone i 
tym samym warunki przetrwania rodzaju 
ludzkiego co najmniej wątpliwe. 

Julian Aleksandrowicz podkreślał trafnie, 
że każdy powinien pragnąć zrozumieć same-
go siebie. Niezbędne jest do tego poznanie 
świata, w którym się żyje. Tworzymy bowiem 
jedność psychosomatyczną oraz zespoleni 
jesteśmy jednakowo silnie ze światem biolo-
gicznym oraz ze światem społecznym. Już 
przed laty profesor Julian Aleksandrowicz 
stwierdzał, że ochrona naturalnego środowi-
ska ma znaczenie jako istotny czynnik profi-

laktyczny. A zasadniczym zadaniem lekarza 
pierwszego kontaktu i aptekarza powinna być 
rozbudowana profilaktyka. Nie jest więc 
przypadkowe, że głosił on pacyfizm, wykazu-
jąc, że przemysł zbrojeniowy niszczy nieod-
nawialne zasoby przyrody. W książce „O 
zdrowiu i chorobie” wyraził przekonanie, że 
„zdrowy zwłaszcza psychicznie człowiek, 
zdrowe środowisko i pokój wśród ludzi sta-
nowią parametry decydujące o równowadze 
homeostatu człowiek – ludzkość, a tym sa-
mym o przetrwaniu rodzaju ludzkiego”. 

Wiek XXI powinien być czasem przyspie-
szonego krzewienia idei pacyfistycznych i 
ekologicznych, jeśli mamy przetrwać. Pro-
blem polega nie tyle na ich szerzeniu, co na 
spowodowaniu, by decydenci respektowali 
poglądy rzeczoznawców i kosztem ograni-
czenia zysków wprowadzili restrykcje ratujące 
i chroniące nasze środowisko przyrodnicze, 
nas i naszą kulturę. 

Nadzieję należy wiązać ze światem ide-
ałów, który stanowi swoiste spoiwo świata 
kultury i świata przyrody. A więc sprawą 
nadrzędną powinna stawać się troska o nasy-
cenie świadomości człowieka XXI wieku 
ideałami ekologicznymi i pacyfistycznymi. 
Wiąże się z tym dążenie do wszechstronnego 
rozwoju człowieka; nie tylko intelektualnego. 
Każdy ma jakiś światopogląd, choćby najbar-
dziej uproszczony i nie zawsze wyraźnie 
uświadomiony. Zostają w nim skry-
stalizowane przemyślenia, dążenia i przeżycia 
człowieka; światopogląd jest funkcją nie tylko 
rozumu. Należy go określić jako zbiór sądów 
wypowiadających coś o świecie i norm regu-
lujących postępowanie. Jest to pogląd na świat 
i życie, oparty wprawdzie na przesłankach 
naukowych, ale we wnioskach wychodzący 
dalej. Światopogląd składa się z tez, które nie 
są empirycznie sprawdzalne, ale i nie są do-
wolne. O wyborze decydują względy nie tylko 
racjonalne, ale też emocjonalne. Na wybór ma 
wpływ środowisko, w tym rodzina, oraz 
wartości tej kultury, w której przyszło się na 
świat. 

Właściwy każdemu z nas nieco inny ro-
dzaj wrażliwości prowadzi do odmiennego 
sposobu przeżywania świata i do wyboru 
określonego światopoglądu bądź tworzenia 
oryginalnego. Ważne jest, by światopogląd 
nie był rezultatem biernego przejęcia go od 
otoczenia, lecz wynikiem osobistych przeżyć i 
przemyśleń. Z punktu widzenia psycholo-
gicznego światopogląd jest pewną złożoną 
psychiczną strukturą, rezultatem wielu krzy-
żujących się wpływów i czynników. 

Niemożliwe jest ostateczne rozstrzygnię-
cie sporu wyznawców odmiennych światopo-
glądów. Światopogląd może dostarczyć 
mniejszej lub większej pewności, lecz nigdy 
absolutnej oczywistości.  
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