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1. Kultura – komunikowanie wartości

Kultura	 należy	 do	 najważniejszych	 i	 jednocześnie	 najbardziej	 nie-
określonych	terminów	z	zakresu	nauk	o	człowieku.	Jest	rozmaicie	de-
finiowana,	wszechobecna,	kojarzona	z	każdą,	nie	tylko	intencjonalną,	
czynnością	człowieka.	Pobudza	do	twórczych	poszukiwań	naukowców	
reprezentujących	wiele	dziedzin	wiedzy	humanistycznej	 i	 społecznej:	
filozofów,	socjologów,	historyków,	filologów,	językoznawców,	etnologów,	
archeologów,	antropologów,	psychologów,	pedagogów,	politologów,	me-
dioznawców,	kulturoznawców	i	zapewne	wielu,	wielu	innych.	

Słowo	 „kultura”	 wywodzi	 się	 od	 łacińskiego	 cultus,	 co	 oznacza	
‘uprawa’,	 ‘pielęgnowanie’,	 i	 początkowo	 odnosiło	 się	 tylko	do	uprawy	
roli	–	cultura agri.	Jeszcze	w	czasach	starożytnych	określenie	to	zaczęło	
funkcjonować	w	znaczeniu	wtórnym,	metaforycznym	i	było	rozumiane	
jako	 ‘sposób	życia’,	 ‘wykształcenie’,	 ‘wychowanie’,	 ‘ogłada’,	 ‘uszlachet-
nienie’.	Występuje	także	w	wyrażeniu	cultura animi,	co	można	określić	
jako	‘kultura	ducha’	czy	‘pielęgnowanie	ducha’,	którego	autorstwo	przy-
pisuje	się	żyjącemu	w	I	wieku	p.n.e.	Markowi	Tuliuszowi	Cyceronowi	
(Rozmowy tuskulańskie).	Gdyby	 odwołać	 się	 do	 źródeł,	 do	 rolniczego	
pochodzenia	słowa	„kultura”,	 to	zawarta	w	nim	 jest	 ludzka	potrzeba	
uprawiania,	pielęgnowania	i	troski.

Kultura	 jest	właściwa	każdemu	 człowiekowi,	wspólna	wszystkim	
ludziom,	wyróżnia	 nas	 spośród	 innych	 stworzeń.	 Towarzyszy	 nam	 –	
jak	świadczą	odkrycia	archeologiczne	–	od	zarania	dziejów.	Obejmuje	
to	wszystko,	co	człowiek	stworzył	wysiłkiem	swej	woli,	rozumu	i	pracy:	
zarówno	w	sensie	umysłowym	czy	artystycznym	(np.	religia,	filozofia,	
sztuka,	literatura),	jak	i	technicznym,	czyli	to,	co	skonstruował,	wyna-
lazł,	aby	zaadaptować	się	do	życia	w	środowisku	przyrodniczym	i	prze-
trwać,	 a	 swoje	 życie	uczynić	 łatwiejszym	 i	wygodniejszym	 (np.	 orga-
nizacja	 społeczna,	 technika,	 ekonomia),	 poznając	 tym	 samym	 świat	
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i	 siebie	 samego.	Czasem	spotykamy	 się	 z	 rozróżnieniem	działalności	
człowieka	w	sferze	artystycznej	i	umysłowej	od	jego	działalności	tech-
nicznej,	przypisując	określenie	„kultura”	do	pierwszej	z	nich,	drugą	zaś	
nazywając	„cywilizacją”.	Jednak	sama	codzienna	aktywność	człowieka,	
sposób,	w	jaki	zachowuje	się	wobec	wyzwań	dnia	codziennego,	sytuuje	
go	pośród	kolejnych	pokoleń	twórców	kultury.	

Potwierdzają	to	słowa	Ireny	Wojnar,	która	pisze,	że	„kulturę	poj-
mujemy	dziś	nie	 tylko	 jako	dziedzictwo,	uniwersum	twórczych	doko-
nań	ludzkości	w	dziedzinie	nauki	i	sztuki,	ale	za	pomocą	tego	terminu	
określamy	humanistyczną	jakość	ludzkich	działań	i	sposobu	życia”.163 

Kultura	jest	tworem	człowieka	i	czyni	nas	ludźmi,	chociaż	obecnie	
żyjemy	w	czasach,	kiedy	to	technika	uzyskała	pierwszeństwo	–	waż-
niejszy	stał	się	jej	rozwój	niż	dobro	człowieka	czy	wspólnot	ludzkich.	
Rozwój	technicznych	środków	komunikacji	nie	przekłada	się	wprost	
na	rozwój	umiejętności	samej	międzyludzkiej	komunikacji.	Staje	się	
wręcz	przeciwnie	–	tego	rodzaju	sprawności	trzeba	się	uczyć	na	spe-
cjalnych	kursach.

Amerykański	antropolog	Edward	T.	Hall	 twierdzi,	 że	kultura	 in-
tensywnie	wpływa	na	„organizację	ludzkiej	psyche,	która	z	kolei	deter-
minuje	sposób,	w	jaki	ludzie	patrzą	na	otaczający	ich	świat,	ich	poglądy	
polityczne,	 sposób	 podejmowania	 decyzji,	 system	wartości,	 organiza-
cję	ich	życia	prywatnego	i	w	końcu,	sposób, w jaki myślą”.164	W	innej	
zaś	książce	The Silent Language165	pisze,	że	kultura	jest	po	prostu	ko-
munikacją.	Wspólnotowy	charakter	fundamentu	kultury,	czyli	języka,	
podkreśla	Hans-Georg	Gadamer,	który	uważa,	że	„mówić	–	to	mówić	
do	kogoś”,	zaś	samo	słowo	„nie	tylko	przedstawia	mnie	samemu	rzecz,	
o	której	mówi,	lecz	stawia	ją	przed	oczyma	również	temu,	do	kogo	mó-
wię”.166	 Kultura	 tworzy	 się	 w	 nieustannej	 interakcji	między	 ludźmi,	
kształtuje	wspólnotę	i	każdego	człowieka.

Z	kolei	Jadwiga	Mizińska	zauważa,	że	już	w	starożytności	starły	się	
dwa	skrajne	style	myślenia	i	komunikacji	–	pionowy	(arystokratyczny)	

163 Irena	Wojnar,	Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie,	[w:]	Edu-
kacja wobec wyzwań XXI wieku,	red.	Irena	Wojnar,	Jerzy	Kubin,	Warszawa	1996,	
s.	25;	zob.	też:	Edmund	Leach,	Culture and Communication: The Logic by which 
Symbols Are Connected. An Introduction to the Use of Structuralist Analysis in 
Social Anthropology,	Cambridge	2003,	s.	116.

164 Edward	T.	Hall,	Poza kulturą,	op. cit.,	s.	210.
165 Idem,	The Silent Language,	New	York	1959.
166 Hans-Georg	Gadamer,	Rozum, słowo, dzieje,	Warszawa	2000,	s.	59.
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i	poziomy	(demokratyczny).	Pierwszy	z	nich	funkcjonował	w	Egipcie,	
a	jego	symbolem	może	być	egipska	piramida.	Polegał	on	na	budowaniu	
opozycyjnej	sytuacji	komunikacyjnej	góra–dół,	gdzie	z	wyróżnionej	ak-
sjologicznie	góry	zajmowanej	przez	faraona	spływały	na	dół,	do	ludu,	
komunikaty,	rozkazy	i	decyzje.	Z	czasem	zaczął	kształtować	się	w	Gre-
cji	styl	oparty	na	dialogu,	na	równej	pozycji	jego	uczestników,	którzy	
mogli	rozmawiać	twarzą	w	twarz	w	miejscu	obecnie	symbolicznym	dla	
demokracji,	za	którą	jest	uważana	agora.	W	ten	sposób	kultura	mono-
logu	przekształciła	się	w	kulturę	dialogu,	powstał	nowy	styl	porozumie-
wania	się	między	ludźmi.167

Wniosek	 ten	utwierdza	w	przekonaniu,	 że	 dla	 tworzenia	kultury	
niezbędna	jest	komunikacja,	i	to	w	formie	zależnej	od	warunków	panu-
jących	w	danej	społeczności.	Od	dominacji	monologu	lub	dialogu	w	da-
nej	kulturze,	nie	tylko	współczesnej,	zależy	w	znacznej	mierze	składa-
jące	się	nań	dziedzictwo.

Tworzenie	kultury	i	nieustanne	w	niej	uczestnictwo	nie	pozwala	
obumrzeć	temu	pierwiastkowi	w	człowieku,	który	odróżnia	go	od	in-
nych	ssaków.	W	akcie	tworzenia	kultury	człowiek	dokonuje	samopo-
znania.	Wspólnotowy	charakter	tworzenia	i	odbioru	kultury	obrazuje	
jej	żywy	i	organiczny	charakter.	Za	pomocą	kultury	człowiek	porusza	
się	w	przestrzeni	wielkiej	 ludzkiej	wspólnoty,	a	przez	swoją	aktyw-
ność	pragnie	skomunikować	się	tak	z	drugim	człowiekiem,	jak	i	z	sa-
mym	sobą.	Przestrzeń	życiowa	człowieka	nie	ogranicza	się	 tylko	do	
działalności	i	kontemplacji	„tu	i	teraz”.	Przez	pragnienie	uczestnictwa	
we	wspólnocie	przekracza	on	granice	czasu,	uczestnicząc	w	dziedzic-
twie	 poprzednich	 pokoleń	 i	 projektując	 przyszłość	 osobistego	 i	 spo-
łecznego	rozwoju.	W	takim	rozumieniu	kultura	rzeczywiście	może	być	
zdefiniowana	jako	komunikacja,	a	przede	wszystkim	jako	forma	ko-
munikowania	wartości.

Nie	 jest	to	 jedyne	stanowisko	w	tej	kwestii.	Zdecydowanym	prze-
ciwnikiem	 „doktryny	 egzystencjalnej”,	 która	 głosi,	 że	 człowiek	 tylko	
wtedy	istnieje,	a	więc	i	tworzy,	gdy	komunikuje	się	z	innymi,	jest	Jó-
zef	Maria	Bocheński.	Na	dowód	błędnego,	jego	zdaniem,	charakteru	ta-
kiego	rozumowania	przytacza	fakt,	że	„wielcy	ludzie	dokonywali	nieraz	
największych	rzeczy	–	a	więc	i	istnieli	najbardziej	intensywnie	–	w	sa-

167 Jadwiga	Mizińska,	Sztuka prowadzenia sporów. Aksjologiczne przesłanki dialogu,	
Lublin	1993,	s.	30–32.
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motności”.168	Trzeba	 jednak	dodać,	że	nie	bez	komunikacji	społecznej	
i	kulturowej.

Człowiek	–	zwłaszcza	dojrzały	–	nie	musi	swojego	życia	opierać	je-
dynie	na	nieustannym	kontakcie	z	 innymi	 ludźmi.	Dialog	może	 i	za-
pewne	powinien	w	jakiejś	mierze	wchodzić	także	w	sferę	własnego	wnę-
trza.	Taki	„monolog	wewnętrzny”,	jak	określa	to	nauka	o	literaturze,	
oznaczający	rozmowę	z	samym	sobą	–	będącą	ponoć	„przywilejem	mę-
drców”	–	bazuje	na	zjawisku	introspekcji.	Istotą	takiego	rodzaju	umy-
słowej	aktywności	ludzkiej	jest	poznanie	własnego	wnętrza,	własnych	
przeżyć	i	refleksji,	dookreślenie	osobistej	postawy	wobec	ludzi,	miejsc	
czy	wydarzeń.	Nie	zmienia	to	jednak	faktu,	że	kultura	jest	komunika-
cją	–	niezależnie	od	jej	formy:	z	innymi	czy	też	z	samym	sobą.	Zawsze	
jednak	w	kontekście	kultury	i	tworzących	ją	wartości.	

Najistotniejszym	 spoiwem	 kultury	 są	 właśnie	 wartości.	 Bogdan	
Nawroczyński	uważa,	że	„cała	kultura	jest	nastawiona	na	świat	war-
tości	i	w	oderwaniu	od	niego	staje	się	tylko	swoją	własną	powłoką”.169 
Jadwiga	Puzynina	twierdzi	nawet,	że	„o	wartościach	nie	sposób	mó-
wić	 poza	 kulturą	 […]	 one	 stanowią	 jej	 jądro;	mówi	 się	 od	 pewnego	
czasu	 o	 aksjologicznym	 charakterze	 kultury”.170	 Podobnie	 do	 relacji	
kultury	i	wartości	podchodzi	Leon	Dyczewski,	dla	którego	„kultura	to	
świat	wartości,	które	ukierunkowują	 ludzkie	pragnienia	 i	działania	
oraz	są	podstawą	oceny	wszystkiego,	co	człowiek	myśli,	czego	pragnie	
i	co	czyni”.171

Tak	silne	relacje	łączące	kulturę	i	wartości	sprawiają,	że	nie	sposób	
zajmować	się	poznawaniem	kultury,	izolując	jednocześnie	sferę	warto-
ści.	I	odwrotnie	–	nie	sposób	poznawać	świat	wartości,	oddzielając	je	od	
kontekstu	kulturowego,	w	którym	funkcjonują.	Odkrywając	świat	war-
tości	–	czy	to	w	wymiarze	indywidualnym,	czy	też	wspólnotowym	–	po-
znajemy	tożsamość	osoby	lub	grupy,	wnikamy	w	świadomość	i	sposób	
postrzegania	rzeczywistości.

168 Józef	Bocheński,	Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów,	Kraków	
1994,	s.	34–35.

169 Bogdan	Nawroczyński,	Życie duchowe. Zarys filozofii kultury,	Kraków–Warszawa	
1947,	s.	75.

170 Jadwiga	Puzynina,	Wokół wartości,	[w:]	Edukacja aksjologiczna,	red.	Katarzyna	
Olbrycht,	Katowice	1994	s.	18.

171 Leon	Dyczewski,	Miejsce i funkcje wartości w kulturze,	[w:]	Kultura w kręgu war-
tości,	 red.	 idem,	 Lublin	 2001,	 s.	 30;	 zob.	 też:	Małgorzata	 Karwatowska,	Uczeń 
w świecie wartości,	Lublin	2010,	s.	9.
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2. Wspólne wartości kulturowe 

Każda	wspólnota	wypracowała	na	przestrzeni	dziejów,	na	podstawie	
historii,	 tradycji	 i	 religii,	 swój	 kanon	wartości,	 czyli	ważne	 dla	 da-
nej	społeczności	idee,	których	realizacja	stanowi	podstawę	tożsamości	
jednostki	i	grupy.	Społecznie	akceptowany	i	usankcjonowany	system	
wartości	tworzy	wspólne	przekonanie	członków	grupy	o	ważności	da-
nych	spraw.	Ich	istnienie	związane	jest	ze	skłonnością	człowieka	do	
oceny	i	hierarchizacji	osób,	przedmiotów,	zjawisk,	wydarzeń	czy	idei.	
Na	 wartościach	 funkcjonujących	 w	 danej	 społeczności	 opierają	 się	
normy,	które	 z	kolei	wyznaczają	 obowiązujące	 standardy	 zachowań	
w	określonych	sytuacjach.	Dzięki	normom	wiemy,	 jak	zachować	się	
wobec	innych	osób	i	jakich	zachowań	wobec	siebie	możemy	oczekiwać.	
Wyznawane	przez	 jednostkę	 czy	wspólnotę	wartości	warunkują	 po-
dejmowane	działania.	Wartości	–	chociaż	ich	zestaw	może	być	różny	
w	zależności	od	danej	kultury	–	są	trwałym	elementem	każdej	kultu-
ry,	pomagają	człowiekowi	w	odkrywaniu	własnej	tożsamości,	w	budo-
waniu	relacji	z	innymi	ludźmi,	w	poruszaniu	się	w	świecie	społecznym	
i	odkrywaniu	praw	nim	rządzących.

Wartości	 mają	 moc	 łączenia	 ludzi,	 dają	 im	 poczucie	 wspólnoty	
i	trudno	wyobrazić	sobie	procesy	edukacyjne	bez	wartości	wspólnych,	
stanowiących	podstawę	grupowej	tożsamości.	Teoretyków	i	praktyków	
edukacji	 nurtują	 pytania	 o	 to,	 jakie	wartości	 powinny	 stanowić	 fun-
dament	dla	celów	kształcenia	i	wychowania.	Jakie	wartości	są	istotne	
z	punktu	widzenia	działań	edukacyjnych?	Jakie	wartości	powinno	się	
instytucjonalnie	włączać	do	systemu	na	każdym	etapie	procesu	kształ-
cenia	 i	wychowania?	 Innymi	słowy:	 jakie	wartości	powinny	stanowić	
podstawę	formułowania	celów	edukacji?	

Mieczysław	 łobocki	 już	 na	 początku	 transformacji	 ustrojowej	
i	przemian	społeczno-politycznych	w	Polsce	po	roku	1989	zastanawiał	
się	nad	zadaniami	współczesnej	pedagogiki:	„Dla	pedagogiki	jako	na-
uki	zajmującej	się	celami	wychowania	i	ich	realizacją	kluczowym	pro-
blemem	staje	się	nierzadko	pytanie:	jakie	wartości	powinno	się	prefe-
rować	w	 życiu	 najbardziej	 i	 dlaczego?”172	 Sam	w	 późniejszym	 swoim	
tekście	opowiedział	się	za	tym,	że	w	wychowaniu	w	sposób	szczególny	

172 Mieczysław	łobocki,	Pedagogika wobec wartości,	 [w:]	Kontestacje pedagogiczne,	
red.	Wojciech	Śliwerski,	Kraków	1993,	s.	125.
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należy	zwrócić	uwagę	na	takie	wartości,	jak	altruizm,	tolerancja,	odpo-
wiedzialność,	wolność	i	sprawiedliwość.173

Pytanie	postawione	przez	Mieczysława	łobockiego	pozostaje	nadal	
aktualne,	zwłaszcza	w	sytuacji	określanej	mianem	chaosu	aksjologicz-
nego,	gdzie	do	jednostki	docierają	różne,	często	sprzeczne	ze	sobą,	pro-
pozycje	realizacji	wartości,	wcielania	 ich	we	własne	życie	 i	osiągania	
w	ten	sposób	celów,	nierzadko	pozostających	w	konflikcie	z	dobrze	rozu-
mianym	interesem	jednostki.	I	pojawia	się	też	pytanie:	czy	jakieś	war-
tości	wspólne	we	współczesnej	Polsce	i	Europie	jeszcze	istnieją?

Można	 powiedzieć,	 że	 od	 przyjętego	 przez	 człowieka	 stanowiska	
w	zakresie	statusu	wartości	zależy	w	dużej	mierze	 jego	postawa	wo-
bec	świata	i	 innych	ludzi.	Dlatego	też	zrozumiałe	są	wątpliwości	Ka-
zimierza	 Sośnickiego,	 który	 uważał,	 że	 pojmowanie	 wartości	 w	 spo-
sób	 subiektywny	 nie	 może	 stanowić	 podstawy	 procesu	 wychowania:	
„Jakże	 bowiem	można	 przyjmować	 jakiś	 trwały	 cel	 wychowania,	 je-
żeli	uznaje	się	taki	subiektywizm	i	indywidualną	zmienność	wartości?”	
Badacz	opowiada	się	za	tym,	aby	w	pedagogice	przyjęto	teorię	obiek-
tywistyczną	oraz	 tezy	mówiące	 o	 istnieniu	względnie	 trwałych	 i	nie-
zmiennych	wartości.	Powołuje	się	na	socjologiczne	pojmowanie	warto-
ści,	szukające	odpowiedzi	na	pytanie:	„Czym	jest	wartość	w	strukturze	
życia	 społecznego?”	Odpowiedź,	którą	daje	–	 jego	 zdaniem	–	filozofia	
i	pedagogika	 francuska,	brzmi	następująco:	 „Poszukiwane	więzi	 spo-
łeczne	ostatecznie	znajdowano	we	wspólnych,	uznawanych	przez	społe-
czeństwo	wartościach”.174 

Często	wartości	wspólne	formułowane	są	w	postaci	haseł,	odzwier-
ciedlających	mądrość	wspólnoty,	 która	ustami	 swych	 przedstawicieli	
wypowiada	myśli	na	temat	tego,	co	jest	dla	niej	najważniejsze.	Hasła	
takie	posiadają	moc	jednoczenia	wokół	określonych	wartości,	których	
urzeczywistnienie	ma	przynieść	wspólnocie	korzyści,	przyczynić	się	do	
jej	pomyślności	i	rozwoju.

Do	ustalenia	wartości	wspólnych	wszystkim	ludziom	można	dojść	
dwoma	sposobami:	prowadząc	rozważania	o	charakterze	dedukcyjnym,	
mające	odsłonić	przed	nami	podstawowe	prawdy	o	świecie	i	o	człowieku,	
oraz	zagłębiając	się	w	empiryczne,	mające	charakter	 indukcyjny,	do-
ciekania	m.in.	antropologów	kultury,	poparte	systematycznymi	bada-
niami	prowadzonymi	na	szeroką	skalę.

173 Idem,	Teoria wychowania w zarysie,	Kraków	2005,	s.	108–118.
174 Kazimierz	Sośnicki,	Teoria środków wychowania,	Warszawa	1973,	s.	35–37.
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2.1. Wartości wspólne w rozważaniach teoretycznych

Odwieczne	 dążenie	 myśli	 ludzkiej	 do	 odkrycia	 świata	 wolnego	 od	
ziemskich	 uwarunkowań	 zaowocowało	 ustaleniem	 zespołu	 wartości	
absolutnych,	 istniejących	 niezależnie	 od	 człowieka.	 Początki	 udoku-
mentowanych	 dociekań	 przypadają	 na	 czasy	 starożytnej	 Grecji,	 kie-
dy	to	starano	się	opisać	świat	idealny	za	pomocą	odpowiednich	pojęć.	
W	ten	sposób	powstała	aktualna	do	dziś	triada	wartości	absolutnych.	

W Uczcie	Platona	znajdujemy	dialog,	w	którym	Sokrates	pyta	Aga-
tona:	„Nie	uważasz,	że	co	dobre,	to	jest	i	piękne?”	i	uzyskuje	krótką	od-
powiedź:	„Uważam”.175	Przekonanie	o	tym,	że	to,	co	jest	dobre,	jest	jed-
nocześnie	piękne	i	na	odwrót	–	że	to,	co	piękne,	jest	również	dobre,	tkwi	
dosyć	głęboko	w	ludzkich	umysłach.	Przyjmowano	ponadto,	że	np.	do-
bro	stanowi	wartość	wspólną	wszystkim	ludziom.	I	znów	poświadcze-
nie	możemy	znaleźć	u	Platona,	gdzie	Sokrates	w	rozmowie	z	Diotimą	
potwierdził,	że	„wszyscy	chcą	zawsze	dobro	posiadać”.	Pragnienie	po-
siadania	dobra	uwarunkowane	jest	dążeniem	człowieka	do	szczęścia,	
bowiem	„szczęście	polega	na	posiadaniu	dobra”.176

Chrześcijaństwo	 rozwinęło	 tę	myśl,	 zakładając,	 że	pragnienie	do-
bra,	ale	dobra	drugiej	osoby,	jest	miłością.	Starożytni	byli	przekonani	
ponadto,	 że	 to,	 co	 dobre	 i	 piękne,	musi	 być	 jednocześnie	 prawdziwe	
i	tak	powstała	aktualna	do	dziś,	kojarzona	z	Platonem,	triada	warto-
ści	uważanych	za	podstawę	obiektywizmu:	prawda	–	dobro	–	piękno.	
Swój	wkład	we	współczesną	 interpretację	wartości	absolutnych	mają	
również	inni	myśliciele,	np.	Arystoteles	czy	św.	Tomasz	z	Akwinu.	Kla-
syczna	triada	filozofii	greckiej	–	prawda,	dobro	i	piękno	–	za	przyczyną	
św.	Augustyna	stała	się	w	chrześcijaństwie	przymiotem	Boga-Absolutu.

W	 bliższych	 nam	 czasach,	 w	 I	 połowie	 XX	 wieku,	 do	 rozwiązań	
starożytnych	 filozofów	 odwołuje	 się	 Bogdan	 Nawroczyński,	 zalicza-
jąc	prawdę,	dobro	i	piękno	oraz,	dołączoną	przez	niemieckiego	filozofa	
z	przełomu	XIX	i	XX	wieku	Rudolfa	Otto,	świętość	(sacrum	jako	prze-
ciwieństwo	profanum)	do	wartości	absolutnych,	obowiązujących,	które	
nie	mają	żadnych	nosicieli	–	w	odróżnieniu	od	wartości	związanych,	bę-
dących	„cechami	względnymi	jakichś	przedmiotów”.	Jak	twierdzi	Bog-
dan	Nawroczyński,	„świat	wartości	absolutnych	odsłania	się	[drogą	in-

175 Platon,	Uczta. Dialog o miłości,	przełożył,	wstępem	poprzedził	i	objaśnieniami	opa-
trzył	Stanisław	Witwicki,	Lwów	i	Warszawa	1921,	s.	101.

176 Ibidem,	s.	108.
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tuicji	–	G.	Ż.]	dopiero	ludziom	o	wyrobionym	sumieniu”,	które	jest,	jak	
to	określa,	„dyspozycją	do	trafnego	wartościowania”.	Autor	jest	jedno-
cześnie	przekonany,	 że	 świat	wartości	 absolutnych	 jest	wspólny	 róż-
nym	rasom	 i	niezależnym	od	 siebie	kulturom,	 co	 stanowiłoby	dowód	
na	 to,	 że	 tkwią	 one	 „głęboko	w	konstytucji	 człowieka”.	Różnice,	 a	 co	
za	tym	idzie	–	także	spory	między	ludźmi	w	kwestii	wartości	dotyczą	
zawsze,	 jak	 twierdzi,	wartości	 związanych,	 nigdy	 zaś	 –	 absolutnych.	
Wartości	absolutne	występują	w	życiu	duchowym	jako	najdalsze	cele	
„dążeń	i	usiłowań	ludzkich”	i	zajmują	najwyższą	pozycję	w	hierarchii	
celów,	„wytyczając	wszystkim	podrzędnym	celom	kierunek,	są	dla	nich	
zwierzchnimi	niejako	normami”.177 

Wartości	związane,	pomimo	swego	przypisania	do	nosiciela,	mogą	
opierać	 się	 na	 pewnych	 kategoriach	 ogólnoludzkich,	 zwanych	 po-
wszechnikami,	których	odkrywaniem	na	drodze	badań	empirycznych	
zajęła	się	antropologia.

Na	 temat	wartości	wspólnych	kultury	 śródziemnomorskiej	wypo-
wiada	się	Sergiusz	Hessen,	porównując	cnoty	starożytne,	a	ściślej	mó-
wiąc,	cnoty	[=	wartości	osobowe]	starożytnego	Greka	z	cnotami	chrze-
ścijańskimi.	 Autor	 najpierw	 powołuje	 się	 na	 platońską	 teorię	 cnót,	
w	której	rozpatruje	się	istotę	cnoty	w	ogóle,	tzn.	dobra,	oznaczającego	
powinność,	oraz	poszczególne	cnoty	szczegółowe,	czyli	rozwagę	(soph-
rosyne)	w	znaczeniu	wstrzemięźliwości,	tj.	panowania	nad	sobą,	a	po-
nadto	męstwo	(andreia),	mądrość	(sophia)	i	scalającą	te	cnoty	sprawie-
dliwość	(ikaiosyne).178

Problematykę	 starożytnych	 cnót	 podejmuje	Władysław	 Tatarkie-
wicz,	 który	 twierdzi,	 że	Platon	przyjął	 „pitagorejską	koncepcję	 cnoty	
jako	ładu	i	harmonii	duszy”	i	w	związku	z	tym	każda	część	duszy	musi	
mieć	sobie	przypisaną	cnotę:	mądrość	jest	cnotą	części	rozumnej,	mę-
stwo	–	 impulsywnej,	panowanie	nad	sobą	–	pożądliwej.	Także	 części	
ludzkiego	ciała	były	przypisane	do	poszczególnych	cnót,	tworząc	z	nimi	
pary:	mądrość	–	głowa,	męstwo	–	tors,	wstrzemięźliwość	–	podbrzusze.179 

177 Bogdan	Nawroczyński,	Życie duchowe…,	op. cit.,	s.	86–98.
178 Sergiusz	Hessen,	Cnoty starożytne a cnoty ewangeliczne (Uwagi o podstawach ety-

ki starożytnej i nowoczesnej),	[w:]	idem,	Studia z filozofii kultury,	Warszawa	1968,	
s.	194–268;	 zob.	 też:	 idem,	O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnie-
nia pedagogiki personalistycznej,	wybór	i	opracowanie	Wincenty	Okoń,	Warszawa	
1997,	s.	266.

179 Władysław	Tatarkiewicz,	Historia filozofii,	t.	1,	Warszawa	1988,	s.	98,	118–119.
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Przemiany	 starożytnego	 świata	 zaowocowały	m.in.	 tym,	 że	 –	 jak	
twierdzi	 Sergiusz	 Hessen	 –	 hellenizm	 „przygotował	 grunt	 do	 prze-
wartościowania	moralnych	wartości	świata	antycznego”,	kiedy	to	po-
nad	wskazanymi	wyżej	 cnotami	klasycznymi	 stawiano	 „cnoty	 boskie	
lub	 upodobniające	 do	Boga”,	 który	 –	 podobnie	 jak	 przysługujące	mu	
cnoty	 –	 pozostał	w	późniejszym	hellenizmie	 „nieznany”.	Potem	poja-
wiło	się	chrześcijaństwo,	wprowadzając	do	świadomości	ludzkiej	triadę	
cnót	w	postaci	wiary,	nadziei	i	miłości,	o	czym	pisze	w	Hymnie o miłości 
św.	Paweł	z	Tarsu:	„Tak	więc	trwają	wiara,	nadzieja,	miłość	–	te	trzy:	
z	nich	zaś	największa	jest	miłość”	(1.	List	do	Koryntian	13,	13).	

Sergiusz	Hessen,	powołując	się	na	nauczanie	opata	Doroteusza	(lu-
dzie,	podobnie	jak	punkty	wewnątrz	koła,	są	tym	bliżsi	siebie,	im	bliżsi	
są	centrum	koła	–	Boga),	jest	przekonany,	że	„miłość	łącząca	ludzi	za-
kotwiczona	jest	w	wierze	w	Boga,	razem	z	wdrożeniem	w	miłość	rośnie	
także	w	człowieku	wiara	w	niej	przyświecająca,	i	odwrotnie:	oderwanie	
miłości	od	wiary	powoduje	jej	wypaczenie”.	Dlatego	też	–	jak	pisze	dalej	
–	„Bóg	według	Ewangelii	jest	pełnią	miłości,	prawdziwa	zaś	wiara	nie	
jest	tylko	teoretycznym	przekonaniem	o	istnieniu	Boga,	opartym	czy	to	
na	autorytecie,	czy	na	dowodach	rozumu,	lecz	jest	żywym	związkiem	
z	Bogiem,	 ‘życiem	w	Bogu’,	zawierającym	w	sobie	jako	swe	częściowe	
momenty	pełnię	cnót	zarówno	ewangelicznych,	jak	i	platońskich”.180 

Jak	wynika	z	tych	rozważań,	historia	cywilizacji	europejskiej	obra-
zuje	długotrwały	proces	dochodzenia	człowieka	do	odkrywania	warto-
ści,	których	urzeczywistnianie	stanowi	podstawę	prawidłowego	funk-
cjonowania	wspólnoty	w	każdym	jej	aspekcie.

2.2. Wartości wspólne w badaniach antropologicznych

Każda	wspólnota	ludzka,	zbiorowość	plemienna,	narodowa	czy	inna	po-
siada	kulturę	o	charakterystycznym	dla	siebie	zespole	elementów.	Bar-
dzo	trudno	wyznaczyć	cechy	obecne	w	danej	grupie	kulturowej,	które	
nie	byłyby	sprzeczne	z	obecnymi	w	innej	zbiorowości,	chociaż	nikt	nie	
podważa	faktu,	że	tzw.	uniwersalia	kultury,	czy	inaczej	powszechniki,	
istnieją.	One	same	nie	są	wartościami,	jak	już	wspomniałem,	odnosząc	
się	do	wartości	związanych	w	rozumieniu	Bogdana	Nawroczyńskiego,	
ale	stanowią	podstawę	wartości	wspólnych.	

180 Sergiusz	Hessen,	Cnoty starożytne…,	op. cit.,	s.	194–268.	
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Jak	twierdzą	Alfred	Louis	Kroeber	i	Clyde	Kluckhohn,	„zasadniczy	
trzon	 kultury	 stanowią	 tradycyjne	 (tzn.	 historycznie	 narosłe	 i	wyse-
lekcjonowane)	idee,	a	szczególnie	związane	z	nimi	wartości”.181 Maria 
Misztal	zwraca	uwagę	na	to,	że	„wartości	kulturowe	to	wartości	domi-
nujące	w	danym	społeczeństwie,	czyli	wyznawane	przez	większość	lub	
wszystkich	jego	członków”.	Wartościami	tymi	mogą	być	„powszechnie	
pożądane	dobra	lub	powszechnie	uznawane	przekonania	o	określonym	
charakterze”.182	Codzienne	życie	w	danej	kulturze	to	także	odkrywanie	
wartości	ją	scalających,	takich,	które	przez	wieki	kształtowały	jej	toż-
samość	i	nadal	mają	istotny	wpływ	na	jej	teraźniejszość	i	przyszłość.	

Do	 podstawowych	 i	 najczęściej	 przywoływanych	 powszechników	
należy	etnocentryzm,	rozumiany	jako	stawianie	własnej	kultury	w	cen-
trum	i	związane	z	 tym	ściśle	ocenianie	 innych	kultur	przez	pryzmat	
norm	oraz	wartości	obowiązujących	we	własnej	kulturze,	 idealizowa-
nie	kultury	swojego	narodu	czy	grupy	etnicznej.	Jednym	z	przejawów	
etnocentryzmu	jest	przekonanie,	że	ziemia	zamieszkiwana	przez	daną	
wspólnotę	lub	jakieś	szczególne	miejsce	na	tym	obszarze	stanowi	cen-
trum	 świata.	 Jak	 pisał	Mircea	Eliade	w	dziele	Das Heilige und das 
Profane. Vom Wesen des Religiösen183,	ludzie	żyjący	w	społeczeństwach	
tradycyjnych	byli	przekonani,	że	właśnie	ich	kraj	znajduje	się	pośrodku	
świata,	a	świątynia	lub	pałac	były	jego	„pępkiem”.	Środek	świata	(łac.	
axis mundi)	łączył	trzy	poziomy	kosmiczne:	świat	boski,	rzeczywistość	
ziemską	i	krainę	umarłych,	przez	co	stwarzał	możliwość	kontaktu	z	bo-
gami	i	przodkami	oraz	poczucie	życia	w	uporządkowanej	rzeczywisto-
ści.	Dla	przykładu	środek	świata	żydowskiego	znajdował	się	w	Świą-
tyni	Jerozolimskiej,	chrześcijańskiego	–	na	Golgocie.

Etnocentryzm	przejawiał	się	również	w	nazewnictwie	–	starożytni	
Rzymianie	i	Grecy	nazywali	obce	ludy	„barbarzyńcami”	(gr.	bárbaros – 
cudzoziemiec),	a	Żydzi	odróżniali	ludzi	spoza	własnego	narodu,	nazy-
wając	ich	gojami.	Egipcjanie	określali	siebie	i	tylko	siebie	jako	romet,	
co	oznaczało	‘człowiek’.	Stworzyli	też	swoistą	hierarchię	ras,	odpowia-
dającą	zapewne	stopniowi	poznania	jej	przedstawicieli,	umieszczając	
najwyżej	samych	siebie,	czyli	ciemnoczerwonych	Egipcjan,	niżej	Mu-

181 Alfred	Louis	Kroeber,	Clyde	Kluckhohn,	Badanie kultury,	[w:]	Elementy teorii so-
cjologicznych,	wyb.	Jerzy	Szacki	i	in.,	Warszawa	1975,	s.	31–45;	cyt.	za:	Wojciech	
J.	Burszta,	Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje,	Poznań	1998,	s.	42.

182 Maria	Misztal,	Problematyka…,	op. cit.,	s.	39.
183 Por  Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów,	 red.	Andrzej	Mencwel,	

Warszawa	2005,	s.	155–157.
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rzynów,	później	żółtych	Azjatów,	a	na	samym	dole	–	białych	i	niebie-
skookich	[Europejczyków].	Chińczycy	mówią	o	swoim	kraju	„Państwo	
Środka”.	Samo	określenie	„Bliski	Wschód”	czy	„Daleki	Wschód”	ujaw-
nia	europejski	punkt	widzenia,	ale	bez	wydźwięku	pejoratywnego.	

W	czasach	współczesnych	rzadziej	 już	wskazuje	się	na	przynależ-
ność	etniczną,	która	stanowi	pozostałość	po	badaniach	antropologicz-
nych,	 natomiast	 niezwykle	 istotne	 w	 relacjach	 międzynarodowych	
stało	się	pojęcie	narodu,	które	funkcjonuje	pod	każdą	szerokością	geo-
graficzną.	Przynależność	narodowa	kształtuje	tożsamość	każdego	nie-
mal	człowieka,	bywa	powodem	do	dumy	i	źródłem	życiowej	satysfakcji.	
Dla	 Bohdana	 Dziemidoka	 tożsamość	 narodowa	 jest	 również	 warto-
ścią,	ponieważ	–	jak	twierdzi	–	zaspokaja	wiele	ludzkich	potrzeb.	Au-
tor	wskazuje	na	„potrzebę	przynależności	do	jakiejś	trwałej	wspólnoty”,	
która	 –	 jego	 zdaniem	 –	 redukuje	 poczucie	 samotności	 jednostki.	 Po-
nadto	wymienia	potrzebę	szacunku	i	uznania,	którą	tożsamość	naro-
dowa	zapewnia,	oraz	potrzebę	orientacji	aksjologicznej,	bowiem	–	jak	
zauważa	–	„trwała	wspólnota	dostarcza	pewnych	podstawowych	wska-
zówek,	jak	żyć”.184

Oprócz	etnocentryzmu	uniwersalnymi	składnikami	kultury	są	rów-
nież	inne	regulacje,	np.	dotyczące	prokreacji	i	rodziny.	Dla	każdego	ple-
mienia	najważniejsze	było	bowiem	przetrwanie,	które	mogło	się	ziścić	
dzięki	 rozrodczości	 i	 przekazywaniu	 genów.	W	 tej	ważnej	 dziedzinie	
życia	wspólnoty	obowiązywały	pewne	reguły	postępowania,	mające	na	
celu	zapewnienie	trwania	społeczności.	Wspólną	dla	wszystkich	normą	
był	surowo	przestrzegany	zakaz	kazirodztwa,	czyli	utrzymywania	sto-
sunków	seksualnych	między	rodzicami	i	dziećmi	oraz	między	rodzeń-
stwem.	 Ten	 uwarunkowany	 biologicznie	 zakaz	 wiąże	 się	 zapewne	
z	intuicyjną	troską	o	odpowiednie	wyposażenie	genetyczne	potomstwa.	
Genezę	 zakazu	 kazirodztwa	 upatrywali	 także	 w	 chęci	 rozszerzania	
swoich	wpływów	na	inne	plemiona.	Spośród	rozmaitych	form	łączenia	
się	kobiety	i	mężczyzny	w	bliskie	związki,	mające	na	celu	prokreację,	
wymienia	 się	np.	monogamię	 (jeden	mężczyzna	z	 jedną	kobietą),	po-
liandrię	(kilku	mężczyzn	z	jedną	kobietą)	i	poligynię	(jeden	mężczyzna	
z	kilkoma	kobietami).	

Zwolennikiem	 tradycyjnego,	 w	 naszym	 rozumieniu,	modelu	mał-
żeństwa	i	rodziny	był	Arystoteles.	Jak	twierdzi	Maciej	Uliński,	„udane,	

184 Bohdan	Dziemidok,	Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowa-
niem,	Gdańsk	2013,	s.	7.
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wierne	sobie,	posiadające	liczne	potomstwo	małżeństwo	monogamiczne	
stanowiło	w	teorii	Arystotelesa	ważny	element	życia	szczęśliwego”.185 
W	czasach	współczesnych	polski	antropolog	Bronisław	Malinowski	za	
najbardziej	 rozpowszechnioną,	 wzorcową	 i	 prototypową	 postać	 mał-
żeństwa	uważał	monogamię,	czyli	prawny	związek	jednego	mężczyzny	
z	 jedną	kobietą.	Za	 takim	rozwiązaniem	przemawiają,	 jego	zdaniem,	
uwarunkowania	 biologiczne	 i	 kulturowe:	 tylko	 dwa	 organizmy	 łączą	
się,	by	mógł	zrodzić	się	potomek,	a	ponadto	„całość	tej	instytucji	[mał-
żeństwa],	 w	 jej	 aspekcie	 seksualnym,	 rodzicielskim,	 ekonomicznym,	
prawnym	i	religijnym,	opiera	się	na	fakcie,	że	prawdziwa	funkcja	mał-
żeństwa	–	związek	seksualny,	płodzenie	 i	wychowywanie	dzieci	 oraz	
współpraca,	jaką	ono	zakłada	–	wymaga	zasadniczo	dwojga	ludzi	i	że	
w	przygniatającej	większości	wypadków	tylko	dwoje	ludzi	jest	ze	sobą	
związanych	w	celu	wypełniania	tych	funkcji”.186 

W	 czasach	 współczesnych	 rodzina	 oparta	 na	 monogamicznym	
związku	małżeńskim	nadal	pozostaje	podstawową	instytucją	życia	wspól-
notowego,	ważną	z	punktu	widzenia	demografii,	ekonomii,	edukacji	czy,	
ogólnie	rzecz	biorąc,	z	punktu	widzenia	trwania	i	rozwoju	społeczeństwa.	

Do	elementów	wspólnych	dla	wszystkich	znanych	kultur	świata	na-
leżą	 także	wierzenia	 religijne.	 Ze	względów	historycznych	 i	 kulturo-
wych	z	istniejących	obecnie	wyznań	największe	znaczenie	dla	powsta-
nia	i	rozwoju	cywilizacji	europejskiej	miały	trzy	religie	monoteistyczne,	
które	wymieniam	w	porządku	chronologicznym:	judaizm,	chrześcijań-
stwo	oraz	islam.	Religia	stanowi	zazwyczaj	pewien	spójny	system	wie-
rzeń	zakorzenionych	w	świętej	historii,	która	ma	wyjaśnić	pochodzenie	
oraz	sens	istnienia	świata	i	człowieka.	Niektóre	z	tych	historii	spisane	
zostały	w	tzw.	świętych	księgach,	które	są	traktowane	przez	wyznaw-
ców	jako	źródła	prawd	objawionych.	Religie	mają	też	swoje	święte	miej-
sca,	do	których	pielgrzymują	wierni,	oraz	święty	czas,	ustanowiony	np.	
na	pamiątkę	ważnych	wydarzeń	z	życia	i	działalności	ich	założycieli.

Wyznawanie	 religii	wiąże	 się	 z	 przyjęciem	określonego	 światopo-
glądu,	wizji	Boga,	z	określeniem	relacji	między	sferą	sacrum a wier-
nymi	oraz	systemem	wartości	i	norm	postępowania	–	w	wymiarze	oso-

185 Maciej	Uliński,	Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej,	Kra-
ków	2001,	s.	40.

186 Bronisław	Malinowski,	Małżeństwo, Pokrewieństwo,	przeł.	Grażyna	Kubica,	 [w:]	
idem,	Dzieła,	red.	Władysław	Markiewicz	i	in.,	t.	6,	Seks i stłumienie w społeczno-
ści dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa,	Warszawa	
1987,	s.	280–324,	410–435;	Cyt.	za:	Antropologia kultury..., op. cit.,	s.	303–324.
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bistym	i	wspólnotowym.	Zasady	religijne	wyznaczają	formy	obrzędów	
mających	 na	 celu	 oddawanie	 czci	 i	 błaganie	 o	 przychylność.	 Często	
osoby	duchowne	pełnią	rolę	pośredników	między	wiernymi	a	bóstwem.	
Nieodłącznym	elementem	każdej	 religii	 są	 święte	 symbole,	które	od-
wołują	się	do	emocji	i	intelektu	wiernych,	stanowią	znak	obecności	sa-
crum	w	życiu	 i	działalności	wspólnoty	wyznaniowej	oraz	są	otaczane	
szczególną	czcią.	Symbolika	i	ikonografia	związane	z	religią	współtwo-
rzą	 i	wizualizują,	 czynią	 namacalną	 duchowość	 człowieka	 i	 jego	 du-
chowe	dziedzictwo.

Religia	 spełnia	w	 życiu	wierzących	 rozmaite	 funkcje:	 towarzyszy	
człowiekowi	w	ważnych	dla	niego	momentach,	od	narodzin	lub	poczęcia	
aż	do	śmierci,	pomaga	mu	zrozumieć	siebie	i	świat,	nawiązać	kontakt	
z	Bogiem.	Ponadto	stymuluje	jego	rozwój	osobisty,	wpływa	na	jego	my-
śli,	uczucia	i	działania	w	wymiarze	doczesnym	i	w	perspektywie	wiecz-
ności.	Religia	obecna	jest	w	różnych	dziedzinach	życia	społecznego:	in-
tegruje	wspólnotę	wokół	realizacji	wspólnych	celów,	kształtuje	prawo,	
ekonomię,	relacje	społeczne,	wyznacza	standardy	życia	w	społeczności	
wiernych,	przejawia	się	w	literaturze	i	sztuce.

Rozwój	cywilizacji	technicznej	przyczynił	się	 jednak	do	osłabienia	
pierwiastka	religijnego	w	kulturach	współczesnych.	Z	raportu	opubli-
kowanego	w	2010	roku	przez	amerykańską	agencję	rządową	„The	Cen-
tral	Intelligence	Agency”	(CIA)	wynika,	że	88%	mieszkańców	naszego	
globu	wyznaje	 jakąś	religię,	33,39%	ludności	świata	to	chrześcijanie,	
22,74%	–	muzułmanie,	13,8%	wyznawcy	hinduizmu,	6,77%	–	buddy-
ści,	 0,35%	–	wyznawcy	 sikhizmu,	 0,22%	–	 żydzi,	 0,11%	–	wyznawcy	
bahaizmu,	 pozostali	 to	 bezwyznaniowcy	 (9,66%)	 lub	 ateiści	 (2,01%).	
W	 Unii	 Europejskiej	 średni	 odsetek	 ateistów	 jest	 dziesięciokrotnie	
wyższy	i	wynosi	20%	(najniższy	w	Rumunii	–	1%,	najwyższy	we	Francji	
–	40%).	Postępująca	sekularyzacja	społeczeństwa	Zachodu	ma	również	
duży	wpływ	na	kierunek	rozwoju	jego	kultury.

***
Starając	się	uporządkować	dotychczasowe	rozważania	na	temat	war-
tości	 wspólnych,	 trzeba	 zauważyć,	 że	 wartości	 tradycyjne,	 których	
fundament	stanowią	omówione	wyżej	uniwersalne	składniki,	są	ugrun-
towane	w	różnych	kulturach	rozwijających	się	na	przestrzeni	dziejów,	
także	tych	występujących	w	izolacji.	

Za	wartości	przynależne	do	sfery	wartości	wspólnotowych,	stano-
wiących	 podstawę	 różnych	 kręgów	 kulturowych,	można	 z	 pewnością	
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uznać	rodzinę,	wspólnotę	(narodową,	etniczną,	lokalną	lub	inną)	oraz	
religię	 (lub	 jej	 brak).	Wartości	 te	 postrzegane	 są	 z	 pozycji	 człowieka	
w	znaczeniu	gatunkowym	i	jednostkowym,	koncentrują	się	wokół	Ja,	
które	samo	jest	również	wartością.	Niejako	z	natury	człowiekowi	(Ja)	
przysługuje	prawo	do	życia,	godność	oraz	wolność	w	każdym	aspekcie	
funkcjonowania	–	w	rodzinie,	wspólnocie	oraz	w	ramach	wyznawanej	
religii.	Identyfikacja	jednostki	z	tymi	wartościami	stanowi	podstawę	jej	
tożsamości	i	jest	warunkiem	uczestnictwa	we	wspólnocie.

Takie	 wartości,	 jak	 życie,	 wolność	 i	 godność,	 mają	 swoje	 źródło	
w	antropocentryzmie,	który	traktuje	człowieka	(w	rozumieniu	gatun-
kowym)	i	jednostkę	ludzką,	czyli	Ja,	jako	najwyższą	wartość,	w	kate-
goriach	 centrum	świata,	w	opozycji	do	 innych	 ludzi.	W	decydującym	
stopniu	wartości	te	determinują	obraz	świata	i	zachowanie	człowieka.

	Trudno	w	tym	miejscu	szczegółowo	rozpatrywać	każdą	z	tych	pod-
stawowych	w	kulturze	kategorii,	tworzących	sferę	wartości	osobistych,	
natomiast	warto	zwrócić	uwagę	na	pewne	aspekty	ich	funkcjonowania	
w	naszej	 ludzkiej	rzeczywistości.	Jeśli	mielibyśmy	tworzyć	jakąś	hie-
rarchię,	to	z	pewnością	najwyżej	należałoby	postawić	życie	 jako	war-
tość,	która	stanowi	podstawę	dla	dwóch	pozostałych	wartości	–	wolno-
ści	i	godności.	Albert	Schweitzer	wpisał	życie	jako	wartość	w	kategorie	
dobra	i	zła:	„Utrzymywać	życie	i	działać	na	korzyść	życia	–	oto,	co	jest	
dobre;	niszczyć	życie	i	ograniczać	życie	–	oto,	co	jest	złe”.	Filozof	uzna-
wał	głęboką	cześć	„w	stosunku	do	wszelkiej	woli	życia,	jak	w	stosunku	
do	własnej”	za	podstawową	zasadę	moralną.187

Kategorię	wolności,	która	będzie	jeszcze	wielokrotnie	w	tym	opra-
cowaniu	przywoływana,	Bohdan	Dziemidok	uznaje	za	„jedną	z	najbar-
dziej	 fundamentalnych	 i	uniwersalnych	wartości	 człowieka,	ważnych	
zarówno	 dla	 jednostki	 ludzkiej,	 jak	 grup	wspólnotowych,	 od	 rodziny	
poczynając,	a	na	narodzie	kończąc”.188	Jak	twierdzi	z	kolei	Tadeusz	Ga-
dacz,	„wolność	jest	źródłem	godności	każdego	człowieka,	jego	istotą”.189 
Godność	przypisywana	jest	jedynie	człowiekowi	jako	osobie,	każdemu	
człowiekowi	 indywidualnie	 –	 mówimy	 nawet	 o	 „godności	 osobistej”.	
Prawdą	jest,	że	na	co	dzień	nie	zastanawiamy	się	nad	tą	wartością.	Ha-
lina	Rarot	twierdzi	nawet,	że	godności	 ludzkiej	nie	można	uzasadnić	

187 Albert	Schweitzer,	Kultura a etyka;	cyt.	za:	I.	Pawłowska-Lazari,	Schweitzer,	War-
szawa	1976,	s.	184.	

188 Bohdan	Dziemidok,	Teoretyczne i praktyczne kłopoty..., op. cit.,	s.	14.
189 Tadeusz	Gadacz,	O umiejętności życia,	Kraków	2002,	s.	144.
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teoretycznie,	natomiast	można	ją	„w	sposób	niezapośredniczony	prze-
żywać,	a	zwłaszcza	boleśnie	doznawać	aktu	jej	naruszenia”.190 

Między	trzema	wspomnianymi	wartościami	zachodzą,	co	wydaje	się	
oczywiste,	pewne	relacje.	Także	życie	i	godność	są	ze	sobą	ściśle	zwią-
zane,	ponieważ	–	jak	twierdzi	Jadwiga	Mizińska	–	„najgłębszą	ludzką	
potrzebą	jest	nie	po	prostu	żyć,	ale	–	żyć	godnie”.	Dla	autorki	„godne	ży-
cie”	oznacza	możliwość	realizacji	celów	osobistych	w	harmonii	z	intere-
sem	wspólnoty,	która	„umożliwia	swym	członkom	realizowanie	takich	
dążeń,	jak	szczęście	osobiste	i	rodzinne,	kariera	zawodowa,	powodzenie	
materialne	itp.	bez	naruszania	poczucia	godności	i	wchodzenia	w	koli-
zję	z	własnym	sumieniem”.191 

Takie	wartości,	jak	życie,	wolność	i	godność	jednostki,	chociaż	pier-
wotnie	stanowią	domenę	wartości	osobistych,	są	nieodłącznym	elemen-
tem	funkcjonowania	jednostki,	ale	także	wspólnoty.	Ich	obecność,	która	
ujawnia	się	w	szacunku	dla	życia,	poszanowaniu	własnej	oraz	cudzej	
wolności	i	godności,	świadczy	o	dobrze	funkcjonującym	świecie	wspól-
nych	wartości	kulturowych.	

Prawda,	dobro	 i	piękno	oraz	Bóg	nie	przynależą	bezpośrednio	do	
żadnej	z	wyróżnionych	sfer	wartości	–	osobistych	czy	wspólnotowych	
–	ale	 jednocześnie	oddziałują	na	obie	 te	sfery.	Tworzą	sferę	wartości	
absolutnych.	W	tradycyjnym	układzie	wartości	stanowią	–	obok	czło-
wieka-Ja	(innymi	słowy:	człowiek	w	wymiarze	gatunkowym	i	jednost-
kowym	jako	centrum	świata	wartości)	–	stałe	punkty	odniesienia,	osta-
teczne	instancje	o	charakterze	absolutnym,	ich	istnienie	nie	zależy	od	
człowieka.	 Ponadto	 wartości	 te	 dają	 człowiekowi	 pewne	 oparcie,	 po-
czucie	bezpieczeństwa.	Niezaspokojenie	tej	podstawowej,	obok	potrzeb	
fizjologicznych,	 potrzeby	 może	 utrudniać	 lub	 wręcz	 uniemożliwiać	
człowiekowi	realizację	wartości	wyższych.	Jeśli	człowiek	nie	szuka	za-
spokojenia	 potrzeby	 bezpieczeństwa	 w	 wartościach	 absolutnych,	 to	
próbuje	złagodzić	związane	z	tym	lęki,	np.	nieustannie	poszukując	no-
wych	wrażeń,	maksymalizując	 doznawanie	 przyjemności,	 gromadząc	
dobra	materialne	i	inne.	

Wartości	absolutne,	czyli	triada	prawdy,	dobra	i	piękna	–	jak	twier-
dzi	Platon	–	dostępne	są	dla	człowieka	dzięki	miłości.	Także	w	chrze-
ścijaństwie	 relacja	między	 człowiekiem	a	wartością	 absolutną,	 którą	

190 Halina	Rarot,	Człowiek zmysłowy i człowiek duchowy wobec prawdy,	[w:] Prawda 
w życiu moralnym i duchowym,	red.	Dorota	Probucka,	Kraków	2009,	s.	190.

191 Jadwiga	Mizińska,	Wartości moralne i wartości instrumentalne..., op. cit.,	s.	109.
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stanowi	Bóg,	opiera	się	na	miłości	i	jedynie	w	ten	sposób	można	poznać	
i	doświadczyć	Boga.	

Na	wartościach	wspólnych	różnym	kulturom	nadbudowały	się	(usy-
tuowane	przeze	mnie	w	drugim	kręgu	od	centrum)	wartości	charaktery-
styczne	dla	europejskiego	kręgu	kulturowego,	w	tym	dla	kultury	polskiej.	
Obejmują	one	wartości,	które	stały	się	źródłem	dla	postaw	osobowych,	
odpowiadających	na	potrzeby	szacunku	–	dla	życia,	dla	siebie	i	innych	
oraz	 dla	 własnej	 i	 cudzej	 wolności.	W	 sferze	 wartości	 wspólnotowych	
istotne	 są	 te,	 które	 pozwalają	najpełniej	 realizować	 ideały	w	 zakresie	
życia	rodzinnego	(miłość,	przyjaźń,	troska),	wspólnotowego	(patriotyzm	
w	 wymiarze	 narodowym,	 ale	 też	 lokalnym)	 oraz	 religijnego,	 zawarte	
w	chrześcijańskiej	 triadzie	wartości	 (wiara,	nadzieja	 i	miłość).	W	każ-
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dym	z	tych	obszarów	pojawia	się	miłość	jako	wartość	w	życiu	wspólno-
towym	najwyższa.	Tradycyjny	kanon	wartości	tworzy	spójną	całość,	ma	
charakter	holistyczny,	uwzględnia	różne	aspekty	życia	 i	 funkcjonowa-
nia	jednostki	oraz	wspólnoty.	Kanon	wartości	stanowi	pewien	wzorzec,	
do	którego	można	odwoływać	się	tak	w	badaniach	i	dyskusjach	o	warto-
ściach,	jak	w	planowaniu	i	realizacji	działań	edukacyjnych.

Obrazowe	podsumowanie	moich	dotychczasowych	rozważań	doty-
czących	wspólnych	wartości	 tradycyjnych	w	kulturze	Zachodu	przed-
stawiam	na	rycinie	6.

3. Współczesne konflikty wartości – kryzys cywilizacji

Potwierdzenie	wniosków	na	temat	obecności	wartości	wspólnych	w	kul-
turze,	 o	 których	 była	mowa	w	 poprzednim	 rozdziale,	można	 znaleźć	
w	wypowiedzi	 Andrzeja	Mencwela:	 „Kultura	 jest	 nieustanną	 oscyla-
cją	pomiędzy	 tym,	 co	pierwotne,	a	 tym,	 co	wtórne.	Pierwotne	 są	bez	
wątpienia	rodzina,	pokrewieństwo	 i	wspólnota,	a	wtórne	–	własność,	
władza	i	państwo.	Pierwotne	jest	również	doświadczenie	świętości,	du-
chowości	i	całości,	a	wtórna	fabrykacja,	materializacja	i	racjonalizacja	
rzeczywistości”.192

Wartości	pierwotne	stanowią	fundament	kultury,	wtórne	zaś,	jako	
siła	napędowa	rozwijającej	się	cywilizacji,	zaczęły	podważać	sens	istnie-
nia	tych	pierwszych,	uznanych	za	utrudniające	ulepszanie	rzeczywisto-
ści.	Oscylacja	między	wartościami	pierwotnymi	a	wtórnymi	leży	u	pod-
staw	rozgrywającego	się	także	na	naszych	oczach	konfliktu	wartości.	

Wartości	wtórne	 są	 zazwyczaj	 formułowane	 i	 propagowane	przez	
ludzi	dążących	do	władzy	w	imię	postępu	lub	ją	sprawujących,	dlatego	
hasła	zawierające	te	wartości	mają	charakter	polityczny.	Idea	postępu	
zazwyczaj	zwycięża,	kieruje	 ludzi	na	drogę	zastępowania	starego	no-
wym,	tak	w	dziedzinie	wytworów	techniki,	jak	i	w	sferze	idei.	

Bogdan	 Suchodolski	 twierdzi,	 że	 człowiek	 rości	 sobie	 prawo	 do	
przekraczania	 „wyznaczonych	granic	 istnienia”,	że	w	człowieku	stale	
obecna	 jest	 „bezgraniczna	 chęć	 zdobywcza”,	 która	 jednak	 w	 konse-
kwencji	prowadzi	do	zaniku	znaczenia	 jednostki,	 „czyniąc	z	niej	nie-
istotny	fragment,	traktując	jej	śmierć	jako	zmianę	robotnika,	a	nie	jako	

192 Andrzej	Mencwel,	Wstęp: wyobraźnia antropologiczna,	 [w:]	Antropologia kultu-
ry…,	op. cit.,	s.	20.
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ostateczny	bilans	życia”.193	Człowiek	w	machinie	postępu	 traci	 swoją	
podmiotowość.

Swego	rodzaju	pedagogiczną	alternatywę	dla	tak	rozumianego	po-
stępu	może	 stanowić	 kategoria	 rozwoju,	 która	 jest	 wpisana	w	 pra-
widła	 funkcjonowania	 świata	 i	 człowieka.	 Jak	 twierdzi	 Józef	 Gór-
niewicz,	 rozwój	 jako	 proces	 subiektywny	 jest	 „przeżyciem,	 stanem	
ducha”,	w	trakcie	którego	człowiek	stara	się	zrozumieć	siebie	i	świat,	
także	 przez	 system	 indywidualnie	 zinternalizowanych	 wartości.194 
Poznawanie	i	opis	człowieka	w	kategoriach	rozwoju	–	tego	rozumia-
nego	fizycznie,	dotyczącego	organizmu,	i	tego	wewnętrznego,	ducho-
wego	–	przywraca	mu	podmiotowość,	poszanowanie	dla	niepowtarzal-
nej	historii	jego	życia.	

Najbardziej	chyba	znanym	przykładem	hasła	wzywającego	do	dzia-
łania	w	imię	postępu	jest	zawołanie	uczestników	rewolucji	francuskiej:	
„Wolność	–	równość	–	braterstwo”	(w	wersji	pierwotnej	brzmiało	ono:	
„Wolność,	równość,	braterstwo	albo	śmierć”),	które	–	jak	twierdzi	Leon	
Dyczewski	 –	 wpłynęło	 znacząco	 na	 rozwój	 cywilizacji	 europejskiej,	
a	„leży	[ona]	u	podstaw	rozwoju	nowoczesnych	stosunków	międzynaro-
dowych,	w	których	każdy	naród,	każde	państwo	ma	zagwarantowane	
prawo	 do	 istnienia	 i	 rozwoju,	 przy	 poszanowaniu	 praw	 jednostki”.195 
Obecnie	to	liberalne	hasło	funkcjonuje	jako	symbol	świeckości	państwa.	

Maria	Reut	 zwraca	uwagę	na	 fakt,	 że	 realizacji	wolności,	 a	więc	
zejściu	z	poziomu	ideału	do	poziomu	urzeczywistniania,	nieuchronnie	
towarzyszą	dylematy,	 jak	np.	konflikt	między	„dążeniem	do	wolności	
a	dążeniem	do	realizacji	innych	wartości	(czego	najbardziej	chyba	dra-
matycznych	przykładów	dostarczają	sytuacje	konfliktów	między	wolno-
ścią	a	równością)”.196	Można	przypuszczać,	że	wypracowanie	harmonij-
nych	relacji	między	tymi	wartościami	nie	jest	w	ogóle	możliwe,	chociaż	
z	pozoru	się	nie	wykluczają.	Sądzę,	że	nie	bez	znaczenia	jest	też	płasz-
czyzna,	na	której	wolność	i	równość	współwystępują	–	polityczna,	eko-
nomiczna	czy	religijna.

193 Bogdan	Suchodolski,	Idea postępu,	 [w:]	idem,	Uspołecznienie kultury,	Warszawa	
1937,	s.	71–110.

194 Józef	Górniewicz,	Od „Paidei” do pedagogiki kultury. Idea rozwoju i rozwój idei,	
[w:]	Paweł	Piotrowski,	Józef	Górniewicz,	Pedagogika kultury i postkultury. Idee 
i przemiany kulturowe,	Olsztyn	2015,	s.	68–69.

195 Leon	Dyczewski,	Miejsce i funkcje…,	op. cit.,	s.	40.
196 Maria	Reut,	Hermeneutyka i pytanie o wolność,	[w:]	Wolność we współczesnej kul-

turze,	red.	s.	Zofia	Zdybicka	i	in.,	Lublin	1997,	s.	411.
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Jeśli	hasło	rewolucji	francuskiej	zyskało	wymiar	co	najmniej	euro-
pejski,	to	zawołanie	polskich	żołnierzy:	„Bóg	–	honor	–	ojczyzna”	ogra-
nicza	się	do	naszej	rodzimej	tradycji.	Można	je	uznać	jednak	za	równie	
żywotne	i	aktualne,	o	czym	świadczy	chociażby	fakt	umieszczania	go	
na	sztandarach	–	szkolnych,	harcerskich,	wojskowych	i	innych.	Hasło	
to	 jest	 znakiem	 rozpoznawczym	polskiej	 tradycji	 patriotycznej	 i	 nie-
podległościowej,	ma	charakter	zachowawczy,	wzywa	do	pielęgnowania	
wartości	obecnych	w	kulturze	polskiej	od	wieków.

Współczesnym	państwom	należącym	do	kręgu	cywilizacji	zachod-
niej	 przyświecają	 raczej	 świeckie	wzorce	wartości,	 odwołujące	 się	 do	
dziedzictwa	starożytnej	Grecji	i	Rzymu	oraz	właśnie	do	rewolucji	fran-
cuskiej.	Współczesny	zestaw	wartości	można	by	ująć	w	haśle:	„plura-
lizm	–	demokracja	–	tolerancja”.	Wartościami	obecnie	najbardziej	eks-
ponowanymi	w	debacie	publicznej	stają	się	równość	i	przeciwdziałanie	
dyskryminacji,	elementy	praw	człowieka	rozumiane	 jako	poszanowa-
nie	wszelkich	odmienności	oraz	wynikająca	z	tego	potrzeba	działalno-
ści	 na	 rzecz	 osób	 i	 środowisk	 uznawanych	 za	wykluczone,	 napiętno-
wane	i	dyskryminowane	w	społeczeństwach	Zachodu.	

Odnośnie	do	jednej	z	tych	promowanych	obecnie	wartości,	a	miano-
wicie	tolerancji,	swoje	uwagi	zgłasza	Urszula	Ostrowska,	która	obawia	
się,	 aby	wartość	 ta,	 skądinąd	 szlachetna,	 „nie	 okazała	 się	 tolerancją	
dla	wszelkich	możliwych	niedoskonałości	i	mankamentów	oraz	wyna-
turzeń	pojawiających	się	w	relacjach	interpersonalnych	w	edukacji”.197

W	centrum	układu	wartości	 stoi	 człowiek–Ja,	który	 sam	również	
jest	wartością.	Jeśli	zaś	chodzi	o	zasób	dominujących	obecnie	wartości	
osobistych,	to	można	mówić	o	prymacie	następujących	walorów:	zdro-
wie,	sukces	i	przyjemność.	Jak	zauważył	Zbyszko	Melosik,	„podstawą	
funkcjonowania	 społeczeństwa	neoliberalnego	 jest	 rywalizacja	 jedno-
stek	w	walce	o	sukces”.198 

W	tej	sytuacji	trudno	jest	mówić	przekonująco	–	jak	sądzę	–	o	warto-
ściach	innych	niż	te,	które	do	osiągnięcia	sukcesu	prowadzą.	Dla	przy-
kładu	niewiele	można	osiągnąć	w	tym	zakresie	bez	dobrej	formy	fizycznej	
i	psychicznej,	czyli	bez	zdrowia,	które	świadomość	potoczna	umieszcza	
na	pierwszym	miejscu,	a	objawia	się	to	chociażby	przy	okazji	składania	

197 Urszula	Ostrowska,	Relacje interpersonalne w edukacji jako przedmiot badań,	[w:]	
Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji,	 red.	eadem,	Kraków	
2002,	s.	131.

198 Zbyszko	Melosik,	Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy 
i wolności,	Kraków	2013,	s.	436.
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życzeń:	„zdrowia,	bo	to	jest	najważniejsze…”.	Zdrowie	nie	jest	gwaran-
tem	sukcesu,	ale	go	umożliwia.	Jeśli	człowiekowi	w	sposób	rażący	bra-
kuje	zdrowia	(kalectwo,	nieuleczalna	choroba,	niedołężna	starość),	kiedy	
pojawia	 się	 ból	 i	 cierpienie	 (choćby	 to	 duchowe),	 człowiekowi	 zaczyna	
stale	towarzyszyć	doświadczenie	przykrości	w	miejsce	przyjemności,	to	
niejednokrotnie	zastanawia	się	nad	sensem	swojego	życia.	

Stawianie	przyjemności	w	rzędzie	obecnie	dominujących	wartości	
wiąże	 się	–	 jak	nietrudno	zauważyć	–	 z	 faktem,	 że	w	epoce	ponowo-
czesnej,	fizyczność	i	biologiczność	człowieka,	jego	związek	ze	światem	
przyrody,	 przybrały	 formę	 hedonizmu	 i	 konsumpcjonizmu.	 Człowiek	
współczesny	chce	robić	przede	wszystkim	to,	co	sprawia	mu	przyjem-
ność.	Nie	bez	znaczenia	jest	powszechna	zgoda	społeczna	na	urzeczy-
wistnianie	zasady	maksymalizacji	przyjemności	przy	jednoczesnym	ni-
welowaniu	doświadczeń	sprawiających	przykrość.

W	układzie	wartości	dominujących	współcześnie	nie	są	obecne	war-
tości	absolutne,	co	skutkuje	brakiem	–	poza	samym	Ja	–	stałych	punk-
tów	odniesienia.	Człowiek	stanowi	ostateczną	instancję	dla	samego	sie-
bie,	a	to	z	kolei	rodzi	relatywizm	w	postawach	i	zachowaniach.	Brakuje	
też	przysługującej	mu,	niejako	z	natury,	wolności.	Współczesny	czło-
wiek	Zachodu	dobrowolnie	z	niej	rezygnuje	w	imię	zapewnienia	sobie	
poczucia	bezpieczeństwa,	utraconego	po	odrzuceniu	wartości	absolut-
nych,	stanowiących	w	ujęciu	tradycyjnym	oparcie	dla	ludzkiego	byto-
wania	w	niepewnym	świecie.	Odpowiedzialność	za	własne	wybory	ce-
duje	na	innych.	Zdarza	się,	że	ceni	wolność	od…,	ale	jednocześnie	unika	
wolności	do…	Ponadto	tradycyjnie,	pozytywnie	rozumiana	wolność	sta-
nowiłaby	zapewne	przeszkodę	w	osiągnięciu	życiowego	sukcesu	i	reali-
zowaniu	idei	przyjemnego	życia.	

Obrazowe	podsumowanie	moich	dotychczasowych	rozważań	na	te-
mat	wartości	współcześnie	dominujących	przedstawiam	na	rycinie	7.

Włączanie	wartości	mających	stać	się	wspólnymi	nie	jest	sprawą	ła-
twą.	Polega	ono	przecież	–	jak	pisze	Henryk	Borowski	–	„na	rezygnacji	
z	całkowitej	wolności,	na	wyrzeczeniach	pod	tym	względem	i	ogranicze-
niach;	na	dążeniu	do	zharmonizowania	wolności	jak	najszerszego	ogółu	
ludzi”.	Niechętnie	wyrzekamy	się	przysługującej	nam	wolności,	dlatego	
autor	szuka	pomocy	właśnie	w	edukacji,	która	miałaby	„zaszczepić	te	
wartości	jak	najszerszemu	ogółowi	ludzi”.199 

199 Henryk	Borowski,	Wartość jako przeżycie…,	op. cit.,	s.	179;	zob.	też:	Michael	Stoc-
ker,	Plural and Conflicting Values,	Oxford	1990,	ss.	368.
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Za	źródło	współczesnych	konfliktów	wartości	w	wymiarze	Europy	
(obok	wskazanego	powyżej	konfliktu	zachowań	i	postaw	tradycyjnych,	
opartych	na	wartościach	pierwotnych,	oraz	postępowych,	opartych	na	
wartościach	wtórnych)	 i	przyczynę	kryzysu	 jej	 tożsamości	można	 też	
uznać	różne	stanowiska	w	stosunku	do	wydarzeń	w	przeszłości,	które	
znacząco	wpłynęły	na	naszą	współczesność.	Innymi	słowy:	co	z	dziejów	
Europy	czy,	szerzej,	Zachodu	należy	uznać	za	najważniejsze	dla	współ-
czesności?	Co	jest	fundamentem	naszej	współczesnej	zachodniej	cywi-
lizacji?	Co	w	sposób	decydujący	wpłynęło	na	kształt	współczesności?	

Pierwsze	z	tych	stanowisk	zakłada,	że	cywilizacja	europejska	sta-
nowi	 unikalne	 połączenie	 trzech	 źródeł,	 które	 były	 najwyżej	 cenione	
w	swojej	kulturze,	a	są	nimi:	filozofia	grecka,	rzymskie	idee	państwa	
i	prawa	oraz	tradycja	judeochrześcijańska,	w	tym	dwie	religie:	judaizm	
i	chrześcijaństwo.	Ponadto	na	ten	spójny	system	nakładają	się	tradycje	
religijne	i	etniczne	narodów	europejskich.	Ta	bezprecedensowa	w	skali	
świata	synteza	zrodziła	zupełnie	nową	jakość	–	cywilizację	europejską.

SFERA WARTOŚCI WSPóLNOTOWYCH

SFERA WARTOŚCI OSOBISTYCH

TOLERANCJA

CZłOWIEK–jA

DEMOKRACJA

PLURALIZM

PRZYJEMNOŚć

SUKCES

ZDROWIE

Ryc.	7.	Układ	wartości	dominujących	we	współczesnej	kulturze	Zachodu
Źródło:	opracowanie	własne.
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Zwolennicy	drugiego	stanowiska	są	przekonani,	że	w	czasach	współ-
czesnych,	kiedy	należy	wychowywać	młodych	ludzi	w	duchu	tolerancji	
i	 pluralizmu,	 najważniejsza	 jest	 spuścizna,	 którą	wniósł	 do	 europej-
skiego	dziedzictwa	kulturowego	świecki	humanizm,	sięgający	filozofii	
greckiej	i	włoskiego	renesansu	oraz	ideałów	i	wartości	trzech	rewolucji:	
angielskiej,	francuskiej	oraz	amerykańskiej.200 

Nietrudno	zauważyć,	że	oba	te	ujęcia	różnią	się	przede	wszystkim	
stosunkiem	 do	 tradycji	 religijnej	 w	 całokształcie	 europejskiego	 dzie-
dzictwa	kulturowego.	Wskazanie	 takich	czy	 innych	źródeł	naszej	eu-
ropejskiej	 cywilizacji	 ustala	 jednocześnie	 określony	 kanon	 wartości,	
który	w	założeniu	ma	porządkować	życie	społeczności	i	łączyć	jej	człon-
ków	wokół	realizacji	wspólnych	celów.	

Jest	 to	podejście	nieco	odmienne	od	stanowiska	dotyczącego	kon-
fliktu	wartości	pierwotnych	i	wtórnych,	ale	–	jak	sądzę	–	w	konsekwen-
cji	sprowadza	się	do	tych	samych	wniosków,	stanowiących	odpowiedź	
na	pytanie	–	czy	dla	obecnego	i	przyszłego	świata	bardziej	korzystne	
jest	preferowanie	wartości	konserwatywnych	czy	liberalnych.	

Współcześnie	–	jak	możemy	zaobserwować	–	na	szeroką	skalę	ne-
gowane	 są	 tradycyjne	wartości	 kulturowe,	 a	wartości	 proponowane	
w	 ich	miejsce	nie	zyskały	 jeszcze	wystarczającej	akceptacji	 społecz-
nej.	W	tej	sytuacji	jasne	staje	się,	że	nie	ma	obecnie	jednolitego	i	spój-
nego	systemu	wartości,	który	w	naszej	kulturze	stanowiłby	podstawę	
edukacji.	Różne	zdania	w	kwestii	wartości	odzwierciedlają	konflikty,	
jakie	możemy	na	co	dzień	obserwować	chociażby	w	polskim	dyskursie	
publicznym.	Oficjalne	 istnienie	 różnych	 systemów	wartości,	 co	 naj-
mniej	od	czasów	przełomu	lat	osiemdziesiątych	i	dziewięćdziesiątych	
ubiegłego	stulecia,	kiedy	przestała	działać	cenzura,	stało	się	w	Pol-
sce	 faktem.	 Wciąż	 natomiast	 pozostaje	 nierozstrzygnięty	 dylemat,	
które	wartości	z	 ich	nieograniczonego	zbioru	uznać	za	 istotne	 i	słu-
żące	rozwojowi	jednostki	i	wspólnoty.	Przemiana	świata,	jeśli	ma	iść	
w	oczekiwanym	kierunku,	zależy	od	przemiany	człowieka,	który	prze-
obrażając	świat	w	niespotykanym	dotychczas	tempie,	będzie	miał	na	
uwadze	wartości	służące	jego	osobistej	egzystencji	w	kontekście	pew-

200 Stanisław	Jedynak,	Porządek demokratyczny Zachodu a wychowanie bez dogmatu,	
[w:]	Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedyko-
wana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego,	Poznań	2005,	s.	80;	zob.	też:	Fees	
Konrad,	Werte und Bildung – Wertorientierung im Pluralismus als Problem fűr 
Erziehung und Untericht,	Opladen	2000,	ss.	378;	Norman	T.	Feather,	Values in 
education and society,	New	York	1975,	ss.	350.
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nej	wspólnoty	oraz	 istnieniu	przyszłych	pokoleń.	Konflikty	wartości	
mogą	nam	jedynie	uświadomić,	że	poszukiwania,	choć	rzadko	chyba	
oparte	na	przesłankach	racjonalnych,	wciąż	trwają	i	trudno	spodzie-
wać	 się	 ich	 szczęśliwego	zakończenia.	Ciągle	aktualne	 jest	pytanie:	
czy	można	pogodzić	 te	dwie	 odmienne	postawy	w	wyborze	wartości	
–	konserwatywną	oraz	liberalną	–	i	ustalić	jakieś	wspólne	minimum	
aksjologiczne?

Stanisław	Jedynak,	zastanawiając	się	nad	tą	kwestią,	wyraża	po-
gląd,	że	często	obecne	w	tym	minimum	prawda,	dobro,	piękno,	zdrowie	
czy	bogactwo	„nabierają	swoistej	niepowtarzalnej	treści	w	konkretnym	
życiu”.	Chociaż	możemy	nadać	tym	wartościom	charakter	uniwersalny,	
to	dotyczą	one	„całego	bogactwa	spraw	ludzkich,	które	niejednokrotnie	
pozostają	ze	sobą	w	konflikcie”	i	wobec	tego	nie	może	być	mowy	o	pro-
stych	i	jednoznacznych	rozwiązaniach,	a	nasze	życie	polega	na	umie-
jętności	 zawierania	 kompromisów	 wedle	 zasady:	 „trzeba	 coś	 wybie-
rać	i	jednocześnie	z	czegoś	rezygnować”.201	Autor	wskazuje	również,	za	
Hansem	Jonasem202,	że	wartością	podstawową	i	jednocześnie	wspólną	
różnym	kulturom	mogłaby	być	odpowiedzialność,	a	 inne	wartości	po-
winny	być	rozpatrywane	przez	jej	pryzmat.203

Podstawową	 przyczyną	wszystkich	 innych	 konfliktów	 i	 kryzysów	
zarówno	na	płaszczyźnie	 relacji	między	poszczególnymi	osobami,	 jak	
i	między	grupami	 społecznymi,	narodami	 czy	wręcz	 całymi	 cywiliza-
cjami	są	konflikty	wartości.	Dlatego	uważam,	że	wskazana	powyżej	‘od-
powiedzialność’,	jako	fundamentalna	wartość	wspólna,	z	pewnością	po-
magałaby	 łagodzić	konflikty	 i	pozwalała	patrzeć	w	przyszłość	 świata	
z	 nadzieją.	 Oczywiście	 podmiotem	 odpowiedzialności	 jest	 jednostka,	
która	współkształtuje	najbliższą	czy	dalszą	rzeczywistość.

Konflikty	wartości	sprzyjają	pojawianiu	się	sytuacji	kryzysowych.	
Katarzyna	Olbrycht	upatruje	ponadto	źródła	kryzysu	w	„słabości	i	nie-
spójności	orientacji	na	wartości	u	poszczególnych	jednostek	i	grup”	oraz	

201 Stanisław	Jedynak,	Nieporozumienia w sprawie wartości,	 [w:]	Powrót do prawa 
ponadustawowego,	red.	Maria	Szyszkowska,	Warszawa	1999,	s.	20.

202 Hans	 Jonas,	 Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej,	
Kraków	1996.

203 Stanisław	Jedynak,	Nieporozumienia…,	op. cit.,	 s.	 23;	 zob.	 też:	Bożena	Niećko,	
Rola i zadania wychowawcy w procesie kształtowania odpowiedzialności,	 [w:]	
Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana 
pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego,	Poznań	2005,	 s.	 217–224;	 o	 odpowie-
dzialności	pisze	też	Roman	Ingarden	w	eseju	O odpowiedzialności i jej podstawach 
ontycznych,	[w:]	idem,	Książeczka o człowieku,	Kraków	2009,	s.	71–169.
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w	„obniżającej	się	pozycji	tzw.	wartości	wyższych	i	motywacji	do	ich	re-
alizowania”.204	Konflikt	motywuje	do	działania,	ale	też	potrafi	osłabiać,	
dlatego	zrozumiałe	wydają	się	przyczyny	współczesnych	kryzysów	war-
tości,	wynikające	z	osłabionej	motywacji	(lub	jej	braku)	do	urzeczywist-
niania	wartości	uznawanych	za	wysokie.

Zrozumienie	istoty	kryzysu	wymaga	najpierw	ustalenia,	jak	wygląda	
rozwój	 cywilizacji,	 który	 nie	 nosi	 znamion	 kryzysowych.	 Jeśli	 przyj-
miemy,	że	stanem	normalnym	i	oczekiwanym	jest	równowaga	i	harmo-
nia,	to	w	sferze	kultury	będzie	to	–	jak	twierdzi	Sergiusz	Hessen	–	„har-
monijny	stosunek	pomiędzy	osobnikiem	a	kulturą	zewnętrzną”.	Polega	
on	na	tym,	że	człowiek	przyswaja	sobie	zewnętrzne	treści	kultury,	„roz-
wijając	przy	tym	określoną	siłę	osobowości	i	wolności”.	Jednak	gdy	na-
stępuje	nadmierny	rozrost	kultury	zewnętrznej,	gdy	na	życie	jednostki	
wpływają	rozmaite,	sprzeczne	ze	sobą	ideologie	czy	–	mówiąc	inaczej	–	
pokusy	lub	bodźce	oraz	związane	z	nimi	uczucia	i	przemyślenia,	stara-
jące	się	zawładnąć	jego	wolnością,	„następuje	epoka	kryzysu,	rozkładu	
osobowości,	jej	wolności	i	obyczajów”.	W	tej	sytuacji	–	jak	pisze	dalej	au-
tor	–	„człowiek	zatraca	samego	siebie,	zaczyna	myśleć	cudzymi	myślami,	
odczuwać	cudzymi	uczuciami,	działać	nie	po	swojemu”.205 

Do	podobnych	wniosków	dochodzi	 też	Bogdan	Suchodolski,	 który	
uważa,	 że	 „jednostronnie	 pielęgnowany	 rozwój	 kultury	 obiektyw-
nej	[tzn.	względem	człowieka	zewnętrznej	–	G.	Ż.]	doprowadzić	może	
–	 i	 istotnie	 doprowadza	 –	 do	 wytworzenia	 w	 psychice	 ludzkiej	 de-
strukcyjnych	 sił	 i	 ujemnych	 skłonności”.	 Efektem	 dominacji	 kultury	
obiektywnej,	zewnętrznej	nad	tym,	co	cenne	dla	człowieka	w	wymia-
rze	 jednostkowym,	subiektywnym,	 jest	 „degeneracja”,	w	wyniku	któ-
rej	 „ulega	zniszczeniu	 twórczy,	aktywny,	moralny	stosunek	do	życia.	
[…]	Człowiek	przestaje	ogarniać	całość	 i	 swoje	w	niej	obowiązki,	na-
stępuje	przerost	pewnych	tendencji	kosztem	innych,	rodzi	się	tenden-
cja	do	zniszczenia	w	sobie	i	w	innych	tego	wszystkiego,	co	jest	od	zwy-
cięskiej	tendencji	odmienne”.	Tym	samym	tendencja	ta	w	opinii	autora	
nie	różni	się	zbytnio	od	barbarzyństwa:	„Różnica	między	degeneracją	
kulturalną	a	prymitywnym	barbarzyństwem	polega	na	sposobie	poja-
wienia	się	destrukcyjnych	sił”.	Gwałtownie,	brutalnie	lub	bardziej	wy-

204 Katarzyna	Olbrycht,	Wprowadzenie,	 [w:]	Edukacja aksjologiczna. Wymiary–kie-
runki–uwarunkowania,	red.	eadem,	Katowice	1994,	s.	8.

205 Sergiusz	 Hessen,	 Podstawy pedagogiki,	 wybór	 i	 opracowanie	 Wincenty	 Okoń,	
Warszawa	1997,	s.	117–118.	
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rafinowanie,	dekadencko.	Jak	konkluduje	autor,	„istota	rzeczy	jest	jed-
nak	w	obu	razach	ta	sama”.206 

Samo	zjawisko	kryzysu,	oznaczające	jakiś	problem	wywołany	przez	
okoliczności	lub	ich	układ	z	jakiegoś	powodu	niekorzystny	dla	jednostki	
bądź	 grupy,	 jest	 zapewne	 tak	 stare	 jak	 sama	 ludzkość.	 Z	 kryzysem	
możemy	mieć	do	 czynienia	w	relacjach	międzypokoleniowych,	w	róż-
nych	krytycznych	fazach	życia,	takich	jak	kryzys	dorastania	czy	kry-
zys	wieku	średniego,	ale	też	„w	związku	z	indywidualnymi	doświadcze-
niami	poszczególnych	osób	(utrata	pracy,	nieszczęśliwa	miłość,	śmierć	
bliskiej	osoby)”.207 

Jak	wiemy,	w	wymiarze	indywidualnym,	egzystencjalnym,	kryzys	
objawia	się	pewnymi	stanami	emocjonalnymi	jednostki	(np.	przygnę-
bienie	lub	agresja),	wywołanymi	trudną	sytuacją	czy	relacją.	Odczuwa-
nie	kryzysu	ma	wymiar	subiektywny.	Jeśli	zaś	chodzi	o	kryzys	w	wy-
miarze	wspólnoty,	to	–	wbrew	pozorom	–	sprawa	nie	wygląda	aż	tak	
odmiennie.	 O	 kryzysie	 społecznym,	 kulturowym	 czy	 cywilizacyjnym	
mówi	się	zazwyczaj	w	kontekście	wartości,	kiedy	jedne	z	nich	są	wypie-
rane	przez	inne.	Warto	jednak	mieć	na	uwadze	fakt,	że	„te	same	zjawi-
ska	i	trendy	są	w	różnych	perspektywach	diagnozowane	w	odmienny	
sposób:	albo	jako	świadectwa	kryzysu,	albo	też	na	odwrót	–	jako	wyraz	
kulturowej	świetności	i	postępu”.208	W	tym	przypadku	także	diagnoza	
sytuacji	 kryzysowej	 ma	 charakter	 subiektywny	 czy	 też	 intersubiek-
tywny.	Co	dla	 jednych	będzie	objawem	kryzysu,	dla	 innych	stanowić	
może	przejaw	postępu	czy	rozkwitu	wspólnoty.	Jak	ujmuje	to	Leszek	
Kopciuch,	„wielość	[wartości	–	G.	Ż.]	powoduje,	że	tylko	niektóre	i	przez	
niektórych	–	są	urzeczywistniane”.209 

Kryzys	cywilizacji	stał	się	ostatnimi	czasy	hasłem	często	przywoły-
wanym	w	dyskursie	publicznym.	Sama	sytuacja,	objawiająca	się	rozbi-
ciem	wspólnoty	wartości,	ale	też	samej	wspólnoty,	nosi	znamiona	kry-
zysu,	który	tak	naprawdę	zdaje	się	nie	mieć	końca.	Strona	w	danym	
czasie	historycznym	słabsza,	 odsunięta	 od	możliwości	 realizacji	war-
tości	w	życiu	wspólnotowym,	definiuje	tę	sytuację	jako	kryzys	wartości	
i	zapewne	zrobi	wiele,	aby	dojść	do	głosu,	do	władzy,	aby	móc	prefero-
wane	przez	siebie	wartości	urzeczywistniać.	

206 Bogdan	Suchodolski,	Uspołecznienie…,	op. cit.,	s.	22–27.
207 Leszek	Kopciuch,	Kryzysy, kreatywność i wartości,	Lublin	2015,	s.	31.
208 Ibidem,	s.	32.
209 Ibidem,	s.	37.
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Na	poparcie	tego	twierdzenia	przytoczę	słowa	Mieczysława	łoboc-
kiego,	który	uważa,	że	„w	świecie	współczesnym	trwa	niemal	nieustan-
nie	walka	o	pozyskanie	ludzi	dla	określonych	wartości	oraz	związanych	
z	 nimi	 różnych	 orientacji	 filozoficznych,	 światopoglądowych,	 religij-
nych,	a	także	politycznych	i	gospodarczych”.	W	tej	sytuacji	autor	przy-
pisuje	szczególną	rolę	wychowaniu,	które	–	jako	z	założenia	bezstronne	
–	pomogłoby	wychowankom	w	zapoznaniu	z	różnymi	wartościami	obec-
nymi	we	współczesnym	świecie	oraz	w	„upowszechnianiu	i	uwewnętrz-
nianiu	wartości	uniwersalnych	i	ponadczasowych”.210 

Przywrócenie	sytuacji	równowagi	wymaga	obecnie,	jak	sądzę,	więk-
szego	 niż	 dawniej	wysiłku	 ze	 strony	 człowieka,	 czemu	może	 podołać	
tylko	jednostka	posiadająca	odpowiedni	potencjał.	Generalnie	rzecz	bio-
rąc,	człowiek	współczesny	boryka	się	z	olbrzymimi	problemami,	chcąc	
utrzymać	stan	wewnętrznej	wolności,	a	udaje	się	to	jedynie	nielicznym.	
Kryzys	ujawniający	się	w	życiu	konkretnego	człowieka,	wielu	konkret-
nych	ludzi,	staje	się	problemem	ponadjednostkowym,	przekształca	się	
w	kryzys	wspólnoty,	a	ten	z	kolei	–	w	kryzys	kultury	i	cywilizacji.	

Za	początek	współczesnego	kryzysu	kultury	(wcześniejsze	kryzysy	
kultury	wiąże	się	np.	z	takimi	wydarzeniami,	jak	reformacja	czy	rewo-
lucja	francuska)	uważa	się	powszechnie	koniec	XIX	wieku	i	początek	
wieku	XX,	 kiedy	 to	 nastąpił	 niebywały	 dotąd	 rozwój	 techniki,	 który	
spowodował	zaburzenia	w	życiu	jednostki	oraz	w	relacjach	międzyludz-
kich.	Kryzys	kultury	stał	się	wówczas	ważnym	przedmiotem	refleksji	
filozoficznej,	jak	twierdzi	Bogumiła	Truchlińska,	z	trzech	co	najmniej	
powodów:	
1)	 uwarunkowań	 historycznych	 oraz	 skomplikowanej	 sytuacja	 spo-

łeczno-politycznej	(wojna,	rewolucje),
2)	 ogólnego	klimatu	intelektualnego	po	załamaniu	się	scjentystyczne-

go	modelu	wyjaśniania	rzeczywistości,
3)	 ukonstytuowania	się	nauki	o	kulturze	jako	odrębnej	dziedziny	badań.211

Koniec	XX	stulecia	stał	się	okazją	do	refleksji	na	temat	otaczają-
cej	rzeczywistości,	zarówno	w	wymiarze	 lokalnym,	polskim,	 jak	 i	eu-
ropejskim	czy	globalnym.	W	połowie	lat	osiemdziesiątych	pojawiły	się	

210 Mieczysław	łobocki,	Rola wartości w wychowaniu,	[w:]	Rola wartości i powinności 
moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli,	red.	Andrzej	
M.	Tchorzewski,	Bydgoszcz	1994,	s.	47.

211 Bogumiła	Truchlińska,	Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego,	Lublin	2006,	
s.	28–39.
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głosy	nawołujące	do	opamiętania	w	kwestii	zaniedbań,	których	dopu-
ściła	się	cywilizacja.	Przywołani	poniżej	filozofowie,	głoszący	różne	po-
glądy,	reprezentujący	różne	światy	wartości,	zgodni	są	jednak	w	tym,	
że	znajdujemy	się	w	sytuacji	kryzysu.	To	sygnał,	że	mamy	do	czynie-
nia	z	kryzysem	w	znaczeniu	obiektywnym,	przynajmniej	w	wymiarze	
świata	zachodniego.	Źródeł	wielu	współczesnych	problemów	uczeni	hu-
maniści	doszukują	się	m.in.	w	błędach	poczynionych	w	kwestii	kształ-
cenia	i	wychowania.	

Hans-Georg	 Gadamer	 upatruje	 przyczyny	 kryzysu	 w	 olbrzymiej	
„dysproporcji	między	wiedzą	i	umiejętnościami,	jakich	wymaga	od	nas	
praca,	a	kondycją	ludzką	każdego	z	nas”.	Ten	rozdźwięk	polega	z	jed-
nej	strony	na	„coraz	szybszym	przetwarzaniu	wszystkiego,	co	wyrosło	
w	przyrodzie	i	społeczeństwie,	przez	przemysł	i	technikę”,	z	drugiej	zaś	
na	świadomości,	że	„każdy	dostał	w	darze	krótką	chwilę	życia,	ojczy-
znę,	dom,	okryty	zielenią	świat”.212 

Kryzys	 polega	 na	 zatraceniu	 przez	 ludzkość	 miary	 i	 środka,	 na	
ciągłej	ucieczce	do	przodu,	kiedy	przestaje	być	 istotny	sam	człowiek,	
a	ważne	staje	się	przede	wszystkim	to,	co	dzięki	swej	wiedzy	i	umie-
jętnościom	wytworzył.	Zatracają	się	wartości	tradycyjne	na	rzecz	tych,	
które	są	jedynie	użyteczne	dla	rozwoju	i	nowoczesności.	

Swoimi	 refleksjami	 dzieli	 się	 także	 Józef	 Tischner.	 Zauważa,	 że	
obecnie	 nauka,	 której	 głównym	 zadaniem	 było	 dotychczas	 poszuki-
wanie	prawdy,	„sprzęgła	swój	los	z	techniką	i	oddała	się	w	służbę	in-
stynktu	 panowania”,	 instynktu	 prowadzącego	 do	 zniszczenia	 świata	
i	 zniewolenia	człowieka.213	Technika	stała	się	ważniejsza	od	kultury,	
od	świata	ludzkich	wartości,	zaczęła	służyć	nielicznym	do	sprawowania	
władzy	nie	tylko	–	a	może	nie	przede	wszystkim	w	sensie	politycznym	
–	nad	rzeszami	nieświadomych	tego	ludzi.	

Z	kolei	Krzysztof	Pomian	pisze	o	 „prześrodkowaniu	czasu”,	który	
był	niegdyś	zwrócony	bardziej	ku	przeszłości,	a	obecne	jego	ukierunko-
wanie	zmierza	głównie	ku	temu,	co	ma	nadejść,	skutkuje	zakłóceniem	
równowagi.	Dlatego	niepokojące	jest	zwłaszcza	to,	że	perspektywa	ju-
tra	widziana	 jest	mało	 optymistycznie,	 bowiem	 „przyszłość	 uważana	
dziś	za	prawdopodobną	może	być	tylko	gorsza”.214 

212 Hans-Georg	Gadamer,	Refleksje końcowe,	[w:]	Rozmowy w Castel Gandolfo: o kry-
zysie,	Warszawa	1990,	s.	177.

213 Józef	Tischner,	Kryzys myślenia,	[w:]	Rozmowy w Castel Gandolfo…,	op. cit.,	s.	85–94.
214 Krzysztof	Pomian,	Kryzys przyszłości,	[w:]	Rozmowy w Castel Gandolfo…,	op. cit.,	

s.	95–113.	Jaskrawym	przejawem	tych	obaw	jest	wypowiedź	jednego	z	najwybit-
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Poruszana	 już	wcześniej	 kwestia	konfliktu	między	 tym,	 co	 osobi-
ste	(moje),	a	tym,	co	wspólne	(nasze),	może	być	także	postrzegana	jako	
przyczyna	konfliktów	w	świecie	społeczeństw	przynależnych	do	cywili-
zacji	zachodniej.	Jak	pisze	Robert	N.	Bellah,	„kluczowym	problemem	
naszego	społeczeństwa	jest	to,	że	stawiamy	własne	dobro,	zarówno	jed-
nostkowe,	 jak	 i	grupowe,	przed	dobrem	wspólnym”.215	Społeczeństwa	
tradycyjne	mogły	budować	swoją	potęgę	dzięki	temu,	że	 istotną	war-
tością	była	wspólnota	i	wszystko	to,	co	przyczyniało	się	do	jej	rozwoju.

Wspólny	mianownik	omówionych	powyżej	stanowisk	stanowi	teza,	
że	przyczyną	kryzysu	cywilizacji	jest	zerwanie	z	tradycją.	Niepokojąca	
diagnoza,	która	płynie	z	wypowiedzi	osób	reprezentujących	odmienne	
stanowiska	w	kwestii	przyczyn	takiego	stanu	rzeczy,	może	i	powinna	
skutkować	działaniami	mającymi	na	celu	zatrzymanie	niekorzystnych	
tendencji	w	rozwoju	świata.

Podsumowanie

Nawiązując	do	ustaleń	dotyczących	przyjętej	przeze	mnie	wcześniej	ty-
pologii	i	hierarchii	wartości	oraz	rozważań	podjętych	w	tym	rozdziale	
pracy,	za	wartości	wyższe	uważam	te,	które	można	wyprowadzić	z	po-
trzeb	wyższych,	tzn.	przynależności	i	miłości,	szacunku	oraz	samoreali-
zacji.	W	grupie	wartości	wyższych	znajdują	się	więc	wszystkie	te,	które	
tworzą	kanon	tradycyjnych	wartości	kulturowych	–	w	sferze	wartości	
osobistych:	życie,	wolność i godność;	w	sferze	wartości	wspólnoto-
wych:	rodzina,	wspólnota i religia,	w	sferze	wartości	absolutnych:	
prawda,	dobro i piękno oraz Bóg.	 Do	wartości	wyższych	 zaliczyć	
można	także	te,	które	tworzą	sferę	wartości	wspólnotowych	obecnie	do-
minujących	w	kulturze	Zachodu:	pluralizm,	demokrację i toleran-
cję.	 Kanon	 ten	 jest	 otwarty,	 nie	ma	 charakteru	modelowego,	 a	 tym	
bardziej	dogmatycznego.	

niejszych	 współczesnych	 naukowców,	 Stephena	 Hawkinga,	 w	 Science	 Museum	
w	Londynie	w	lutym	2015	roku.	Według	niego	wobec	realnej	groźby	wybuchu	woj-
ny	nuklearnej	jedynym	warunkiem	przetrwania	ludzkości	jest	kolonizacja	innych	
planet.	

215 Bellah	Robert	N.	 i	 in.,	Habits of the Heart: Individualism and Commitment in 
American Life,	New	York	1985;	za:	Gerald	Corey,	Marianne	Schneider-Corey,	Sens 
życia i wartości,	[w:]	Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi,	
Warszawa	2000,	s.	163.
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Istnienie	 takiego	 kanonu	 wartości	 nie	 wyklucza	 antagonizmów.	
Konflikty	wartości	mają	miejsce	nie	tylko	na	poziomie	jednostki	jako	
efekt	dysonansu	między	tym,	co	jedynie	uznawane	za	wartość,	a	tym,	
co	realizowane	jako	wartość.	Na	poziomie	wspólnoty	konflikty	warto-
ści	 mają	 zazwyczaj	 źródło	 w	 rozbieżności	między	 kanonem	wartości	
tradycyjnych	a	zestawem	wartości	propagowanych	przez	zwolenników	
idei	postępu.	Innymi	słowy:	między	ideologią	konserwatywną,	odwołu-
jącą	się	do	wartości	tradycyjnych,	a	ideologią	liberalną,	która	rezygnuje	
z	wartości	absolutnych,	do	sfery	wartości	wspólnotowych	wpisuje	zaś	
pluralizm,	demokrację	i	tolerancję.	

Tak	 wewnętrzne	 konflikty	 wartości,	 jak	 i	 konflikty	 wspólnotowe	
prowadzą	 zazwyczaj	 do	 powstania	 sytuacji	 określanej	 mianem	 kry-
zysu	cywilizacji.	Współczesny	świat	Zachodu,	 zdaniem	przywołanych	
wcześniej	 autorytetów,	w	 takiej	 sytuacji	 się	 znalazł.	Diagnoza	 stanu	
naszej	cywilizacji	znajduje	swoje	potwierdzenie	m.in.	w	problemach,	ja-
kie	mają,	jeśli	idzie	o	realizację	wartości,	konkretne	jednostki.	Nie	wy-
klucza	to	oczywiście	wpływu	także	innych	czynników	na	świat	warto-
ści	człowieka.	Źródła	kryzysu	cywilizacji	nie	można	upatrywać	jedynie	
w	zjawiskach	globalnych	czy	tych	kojarzonych	z	cywilizacją	zachodnią.	
Jest	to,	jak	sądzę,	problem	niezwykle	złożony,	który	ma	swe	przyczyny	
tak	w	 technicyzacji	 i	komercjalizacji	 życia	 społecznego,	 jak	 i	w	uwa-
runkowanej	 tymi	 zjawiskami	 kondycji	 człowieka	 współczesnego.	 Bę-
dąc	bytem	fizyczno-duchowym,	człowiek	ulega	zewnętrznym	naciskom,	
rozmaitym	wpływom	medialnym	czy	środowiskowym,	ale	też	własnym	
słabościom.	Edukacja	wydaje	się	jedną	z	dróg	mogących	przyczynić	się	
do	przezwyciężenia	kryzysu,	 a	 tym	 samym	do	 trwania	 i	 rozwoju	 za-
chodniej	wspólnoty	kulturowej.




