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W dzisiejszym wiecie ka¿dy chce robiæ po swojemu cz³owiek jako jednostka pragnie dzisiaj uwolniæ siê od sztywnego formalizmu i ja³owego konformizmu. Pragnie uwydatniæ szczególny aspekt czy perspektywê swego w³asnego ¿ycia. Pragnie, aby uznano go za istotê ludzk¹ rz¹dz¹c¹ siê swoim w³asnym prawem, maj¹c¹ osobowoæ ró¿n¹ od osobowoci innych ludzi i swoj¹
ocenê wartoci1. (Cornelius J. van der Poel)
Z pewnoci¹ znajdujemy siê w stanie jakiego kryzysu. Kryzys siêgn¹³ samych podstaw naszego cz³owieczeñstwa: zachwia³y siê zwi¹zki cz³owieka
z cz³owiekiem, zwi¹zki cz³owieka z Bogiem. Nasze mylenie usi³uje siê obejæ
bez hierarchii i preferencji. Gdy w tej sytuacji kierujemy swe zainteresowania ku aksjologii, nie chodzi nam w gruncie rzeczy ani o polemikê z nihilizmem, ani o szukanie p³aszczyzny dialogu z tymi, którzy myl¹ inaczej.
W ka¿dym razie nie o to przede wszystkim chodzi. Nasze siêganie ma sens
metafizyczny i polityczny zarazem: chodzi o odkrycie w³aciwego projektu
dla tych powiêceñ, do których wzywa ludzi dobrej woli nasza dzisiejsza dziejowa tragicznoæ2. (Józef Tischner)

Wyk³adnikiem tego, co mam do powiedzenia w kwestii tak zwanego
kryzysu wartoci, uprzedzaj¹c, ¿e moja wypowied utrzymana jest w tonie ledwo przyczynkarskim, ograniczonym raptem do memorabilium 
wspomnienia lub raczej przypomnienia stanowiska, które  jak s¹dzê 
1
Cornelius J. van der Poel, W poszukiwaniu wartoci ludzkich, t³um. Tadeusz Zembrzuski, Warszawa 1987, s. 5. (Wszystkie wyt³uszczenia  P.D.).
2
ks. J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 2002, cz. 3, Wartoci
i Mylenie, rozdz. IX, Mylenie wed³ug wartoci, podrozdz. Aksjologia i kryzys,
s. 493. (Wszystkie wyt³uszczenia  P.D.).
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kwestiê rzeczonego kryzysu udanie rozwiewa; zatem wyk³adnikiem mojej glosy w sprawie kryzysu wartoci jest cytowany fragment Tischnerowskiego Mylenia wed³ug wartoci. Tezy, które zamierzam postawiæ, wiadom ich ryzykownoci, tudzie¿ dyskusyjnoci, nade za wszystko trywialnoci, nie s¹ specjalnie odkrywcze ani wyrafinowane  nie w tym zreszt¹
upatrujê ich roli. Maj¹ one za cel uporz¹dkowanie pola przedmiotowego,
które kwestii kryzysu dotyczy, a prócz tego równie¿ co najmniej neutralizacjê wci¹¿ nieprzezwyciê¿onych ci¹got do ustawicznego, momentami
niepohamowanego epatowania tak zwanym kryzysem wartoci (co zakrawa na i-granie (z) nihilizmem, wyra¿aj¹ce siê z jednej strony jego bezkrytycznym apoteozowaniem3, z drugiej natomiast  konsekwentnym
straszeniem nim4), co nazywam aksjologicznym defetyzmem, a czego
przejawy  nie bêd¹c wcale niczym zaskakuj¹co nowym (nowa jest co najwy¿ej skala, rozmiar, zasiêg aksjologicznego katastrofizmu i czarnowidztwa)  znajdujemy w literaturze ró¿nego autoramentu, nie tylko filozoficznej, w³aciwie od czasów wyst¹pieñ wielkich mistrzów podejrzeñ (Nietzschego, Marksa i Freuda), którzy omielili siê nastawaæ, a w konsekwencji
na-ruszyæ po parmenidejsku okrelony i ugruntowany byt wartoci, a zatem perspektywê (i tylko perspektywê  jedn¹ z wielu mo¿liwych) patetycznego i metafizycznego domagania siê5 statycznego monizmu w dziedzinie wartoci.
Moje tezy s¹ nastêpuj¹ce:
1. Defetyzm aksjologiczny, jeli wolno tak s¹dziæ, wystêpuje raczej po
stronie teoretyków conditio humana (scil. antropologów), ani¿eli po stronie teoretyków wartoci (scil. aksjologów), którzy o wartoci, ich byt (przetrwanie) i charakter, wydaj¹ siê dziwnie spokojni. Inaczej mówi¹c, udzielaj¹cy siê powszechnie nastrój aksjologicznego pesymizmu, czy wrêcz 
paradoksalnie  nihilizmu przejawiaj¹cego siê w postaci reakcji na diagnozowany nihilizm w przestrzeni aktów aksjomoralnych, nosi charakter antropologiczny, nie za  jak to jest mu przypisywane  aksjologiczny; jeszcze inaczej mówi¹c, takie podejcie jest prób¹ ujmowania kwestii
wartoci (uchwytywania perspektywy aksjologicznej) przez pryzmat oraz
w cis³ej zale¿noci i zawê¿eniu do antroposfery, do tego, co znamionuje

Por. G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, t³um. M. Surma-Gaw³owska, Kraków
2006, cz. 1: Nihilizm jako przeznaczenie, rozdz. 1: Apologia nihilizmu, s. 15-25.
4
Zwróci³a na to uwagê, miêdzy innymi, A. Zeidler-Janiszewska. W jednym
z jej artyku³ów czytamy: gwa³townoæ oskar¿eñ o nihilizm, jakie z ró¿nych stron
sypi¹ siê na g³owy tych, którzy pragn¹ pozytywnie zwaloryzowaæ ponowoczesn¹
sytuacjê. Zob. tej¿e, Moralnoæ w zdecentrowanej kulturze, w: Moralnoæ i etyka
w ponowoczesnoci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 14 (pogr.  P.D.).
5
Wedle sformu³owania G. Vattimo. Zob. tego¿, Koniec nowoczesnoci, dz. cyt.,
s. 21.
3
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i obci¹¿a hipotekê obywateli post-polis6, sygnatariuszy i beneficjentów ponowoczesnoci (ich pogl¹dy, czyny, preferencje, wybory). Ferowanie wyroków, formu³owanie diagnoz, z jakim mamy tu do czynienia (niekoniecznie fa³szywych, acz czêsto stawianych na wyrost i nieuprawnionych z aksjologicznego punktu widzenia) przybiera postaæ czego, co mo¿na by
nazwaæ behawioryzmem aksjologicznym, mianowicie usi³owaniem diagnozowania kondycji wartoci (je¿eli wolno siê tak wyraziæ i o ile to jest
w ogóle wykonalne) poprzez rozpoznania (resp. redukcje) tematyzuj¹ce
kondycjê cz³owieka, w szczególnoci za jego podejcie do aksjosfery (scil.
rodzaje zachowañ i orientacji, w których wyra¿a siê i streszcza jego stosunek do wiata wartoci), ich rozumienie lub nie-rozumienie (konceptualizacja wartoci); przyjmowane (aprobowane) lub/i odrzucane hierarchie
wartoci (systemy, tabele, uk³ady); u¿ytek, jaki czyni z wartoci. Tego rodzaju podejcie zdradza wyrane symptomy redukcjonizmu, w czym
ujawnia siê, jak s¹dzê, jego zasadnicza s³aboæ, a w zwi¹zku z czym tak¿e
i argumentacja, któr¹ siê w ramach takiego podejcia pos³uguje, zdaje siê
czêciej trafiaæ w pró¿niê, ani¿eli w sedno. Podejcie, o którym mówiê,
pos³uguje siê nieuprawnion¹, jak s¹dzê, projekcj¹ diagnozowanego przez
siebie kryzysu cz³owieka na dekretowany kryzys wartoci. Ilustracji dla
unaocznienia i poparcia tej mojej tezy mo¿na przytaczaæ nieomal bez liku.
Jako przyk³ad takiej ilustracji podajê wypowied Van Der Poela, któr¹
uczyni³em pierwsz¹ formu³¹ motta, a w³aciwie antymotta mojego wyst¹pienia.
2. Teza pierwsza prowadzi wprost do drugiej, która stanowi ukonsekwentnienie, a równoczenie ukonkretnienie tamtej. Mianowicie, zamiast
mówiæ, g³osiæ, tr¹biæ, nerwowo pokrzykiwaæ o kryzysie wartoci7, co wydaje siê posiadaæ kruche podstawy, nale¿y mówiæ i biæ na alarm og³aszaj¹c, w wariancie wê¿szym, kryzys rozumu8, lub w szerokim  kryzys cz³owieka. Dlatego prowokuj¹ce do namys³u pytanie, a równoczenie
problem, dr¹¿¹cy kwestiê: Co siê dzieje z wartociami? trzeba by przeformu³owaæ albo do postaci: Jaki jest status wartoci w dobie ponowoczesnych przemian kultury?9 albo wprost do postulowanej formu³y: nie  co
siê dzieje z wartociami?, tylko, co siê dzieje z podmiotami posiadaj¹cymi unikaln¹ zdolnoæ do interferowania z wartociami oraz do wydawania s¹dów wartociuj¹cych; s³owem, co siê dzieje z ludmi?

6
Termin zaczerpniêty od E. Rewers. Zob. tej¿e, Post-polis. Wstêp do filozofii
ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
7
Por. np.: I. Sobol, Mieæ czy byæ? Kryzys wartoci we wspó³czesnym wiecie,
plik w formacie PDF, Internet.
8
G. Vattimo, Koniec nowoczesnoci, dz. cyt., s. 19.
9
Por. np.: T. Czarnik, Status wartoci w czasach przemian wspó³czesnych, w:
Moralnoæ i etyka w ponowoczesnoci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 55-61.
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Rzekomy kryzys wartoci, przynajmniej wedle przekonania jego tropicieli i teoretyków, symbolizuj¹ metafory pêkniêcia, rozbijania, rozdarcia, rozpadu, p³ynnoci, wymiany, przyspieszenia, a wyobra¿aj¹ s³owa
decentracji, anihilacji, entropii (nieuporz¹dkowania i nieokrelonoci),
merkantylizacji (ekonomizacji), hiperkonsumpcjonizmu, technicyzacji,
globalizacji, pluralizmu, indywidualizacji, prywatyzacji. Epoka, w której
¿yjemy, i w której dokonuj¹ siê te wszystkie kryzysogenne procesy i operacje, bywa okrelana najrozmaiciej, jako ponowoczesnoæ, p³ynna nowoczesnoæ (Zygmunt Bauman10), albo  jak chce Urlich Beck11  druga nowoczesnoæ (orientacja nowoczesnoci na sam¹ siebie era soi-disant,
unowoczeniania nowoczesnoci), nadnowoczesnoæ12, postpanoptyczny etap historii nowoczesnoci (znów Bauman13). Wszystkie te kategorie,
precyzacje i okrelenia zdaj¹ siê mówiæ o jednym  o kondycji, w jakiej
znajduje siê wspó³czesny cz³owiek, w tym tak¿e o jego aktywnoci na polu
wartoci i jej konsekwencjach dla niego, w ¿adnym za razie nie mamy tu
do czynienia z rzetelnym opisem tego, co siê dzieje z samymi wartociami. ¯eby nie byæ go³os³ownym kilka przyk³adów  cytatów, które zobrazuj¹ i potwierdz¹ to, o czym mówiê. Ot, chocia¿by opis tego, co siê dzieje
w obecnej dobie, zaczerpniêty z jednej z prac Jeana Baudrillarda14:
W tym obcym wiecie, gdzie wszystko jest potencjalnie dostêpne 
cia³o, seks, przestrzeñ, pieni¹dz, przyjemnoæ  i gdzie wszystko nale¿y
przyj¹æ lub odrzuciæ w ca³oci, wszystko jest obecne, nic nie zniknê³o
w sposób fizyczny, lecz wszystko ulotni³o siê na sposób metafizyczny.
Ludzie tacy, jacy s¹, staj¹ siê dok³adnie tym, czym s¹. Pozbawieni
transcendencji i obrazu, wiod¹ swe ¿ycie jako dzia³anie bez wiêkszego
znaczenia, bezcelowe z punktu widzenia jakiego innego wiata, nieistotne nawet w ich w³asnych oczach.
Powiêcili swoje ¿ycie na rzecz funkcjonalnego istnienia. S¹ doskonale przystosowani do cis³ej cyfrowej kalkulacji swego ¿ycia i swego spe³nienia.
Upominani, by wyciskaæ z siebie maksimum skutecznoci i rozkoszy, zerwali ³¹cz¹ce ich wiêzy, a ich egzystencja siê rozpad³a15. (podkr.
P.D.)
Z. Bauman, P³ynna nowoczesnoæ, t³um. T. Kunz, Kraków 2006.
W wywiadzie przeprowadzonym 3 lutego 1999 przez J. Rutherforda. Zob.
Z. Bauman, P³ynna nowoczesnoæ, dz. cyt., s. 12.
12
Tam¿e, s. 19.
13
Tam¿e.
14
J. Baudrillard, Pakt jasnoci. O inteligencji z³a, t³um. S³awomir Królak,
Warszawa 2005.
15
J. Baudrillard, Pakt jasnoci , dz. cyt., s. 124.
10
11
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Ta i tego rodzaju deskrypcje ponowoczesnoci wydaj¹ siê dominowaæ
przy próbach diagnozy jej kondycji, krel¹c upiorn¹ wizjê kryzysu, jakiego jeszcze nie by³o, tchn¹c g³êbokim, przera¿aj¹cym, apokaliptycznym
katastrofizmem. Sk¹din¹d pojêcie kryzysu, co warto odnotowaæ, sta³o siê
obecnie pankategori¹, s³u¿¹c¹ w³aciwie do opisu wszystkiego, czego tylko siê dotkn¹æ; a to mamy kryzys wartoci, a to kryzys kultury, a to kryzys rozumu, a to kryzys cz³owieczeñstwa, a to kryzys filozofii (socjologii),
a to kryzys wychowania, a oprócz tego jeszcze kryzys ekologiczny; zupe³nie ostatnio globalny kryzys finansowy i inne. Abstrahuj¹c jednak od
rozlicznych kontekstów, w jakich wystêpuje dzisiaj s³owo kryzys, nad
wyraz eksploatowane, nie bagatelizuj¹c w ¿adnym razie ani tym bardziej
nie obni¿aj¹c rzeczywistej rangi problemu, nale¿y za Tischnerem zauwa¿yæ i podkreliæ, ¿e istotnie, Z pewnoci¹ znajdujemy siê w stanie jakiego kryzysu16. Jednak czy jest to, jak siê powszechnie przyjmuje s¹dziæ,
kryzys wartoci, czy rzeczywicie co niepokoj¹co z³ego dzieje siê z samymi wartociami? Tu znowu¿ w³¹cza siê Tischner, powiadaj¹c, ¿e ów Kryzys siêgn¹³ samych podstaw naszego cz³owieczeñstwa17, zatem nas samych, przede wszystkim nas on dotyczy, porednio wskazuj¹c na rzekome przemiany (kryzys) w obrêbie wartoci; porednio, albowiem  zgodnie
ze stanowiskiem Nicolai Hartmanna, a u nas tak¿e W³adys³awa Tatarkiewicza18, Romana Ingardena19, czy Bohdana Nawroczyñskiego20  nie s¹ to
zmiany samych wartoci, lecz co najwy¿ej sposobu ich uchwytywania
i hierarchizowania przez wiadomoæ aksjologiczn¹ (emocjonaln¹ intuicjê
aksjologiczn¹21). Jedyne, co siê tu zmienia, to nasze widzenie wartoci,
podczas gdy one same pozostaj¹ immunizowane (resp. nietkniête) na
wszelk¹ zmianê, która poci¹ga za sob¹ rzekomy ich kryzys. Zamiast wiêc
mówiæ o kryzysie wartoci, winnimy obwieszczaæ kryzys osoby  specyficznie ludzkiej zdolnoci ujmowania wiata idealnych, impregnowanych
(niezale¿nych22) na praktykê moraln¹ (absolutny aprioryzm23) wartoci.
Wed³ug Hartmanna obserwowane zmiany (resp. kryzys) wartoci tak naprawdê jest funkcj¹ zadzia³ania kilku czynników, do których zalicza lepotê aksjologiczn¹ (niewra¿liwoæ na pewne wartoci); d¹¿enie do nowo16
J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 2002, cz. 3, Wartoci i Mylenie, rozdz. IX, Mylenie wed³ug wartoci, podrozdzia³ Aksjologia i kryzys, s. 493.
(Wszystkie wyt³uszczenia  P.D.).
17
Tam¿e.
18
Por. W. Tatarkiewicz, O bezwzglêdnoci dobra, Warszawa-Lublin-£ód-Kraków 1919.
19
Por. R. Ingarden, Uwagi o wzglêdnoci wartoci, Przegl¹d Filozoficzny,
WarszawaKraków 1948, s. 83-94.
20
B. Nawroczyñski, ¯ycie duchowe. Zarys filozofii kultury, Warszawa 1947.
21
Z. Zwoliñski, Byt i wartoæ u Nicolaia Hartmanna, Warszawa 1974, s. 274.
22
Tam¿e, s. 255.
23
Tam¿e, s. 261.
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ci (do odsuwania wartoci wyeksploatowanych historycznie na rzecz nowych, pasuj¹cych do aktualnej epoki); ograniczonej pojemnoci wiadomoci aksjologicznej; w koñcu przesuwania siê intuicji aksjologicznej ku
innym obszarom wiata wartoci24. Diagnozê tego, co siê dzieje z wartociami wspó³czenie Hartmann stawia nastêpuj¹c¹:
Inn¹ przyczyn¹ zmiany wartoci jest ¿¹dza nowoci, wcibskoæ, nadmiernie rozbudowana natarczywoæ i niecierpliwoæ. S¹ to objawy
charakterystyczne zw³aszcza dla kultury wspó³czesnej, w której pogoñ
za nowoci¹ nie pozwala prze¿ywaæ autentycznych wartoci, wskutek
czego wypadaj¹ one z obiegu, wywo³uj¹c wra¿enie, ¿e utraci³y swoj¹
wartociowoæ. Mniemanie takie jest jednak b³êdne 25.
Co dalej? Jak wyjæ albo przynajmniej zaradziæ diagnozowanemu kryzysowi? Wszak nie sposób zadowalaæ siê ponêtn¹ i wygodn¹ perspektyw¹
Hartmannowskiego apriorycznego absolutyzmu aksjologicznego, która
niweczy sam¹ mo¿liwoæ przedmiotowego kryzysu wartoci, przynajmniej
tak, jak siê j¹ przyjmuje zwyczajowo rozumieæ. Nie mo¿na te¿ podejæ do
kryzysu uformowanej przez ponowoczesnoæ, rozproszonej wiadomoci
aksjologicznej, bezradnie rozk³adaj¹c wobec tego faktu rêce i bior¹c go
na przeczekanie, a¿ sam przeminie (oby!). Po receptê, jak z tak lub inaczej diagnozowanego impasu aksjologicznego wybrn¹æ, siêgnê na powrót
i po raz ostatni do Tischnera, który ratunku upatruje w odkryciu
w³aciwego projektu dla tych powiêceñ, do których wzywa ludzi
dobrej woli nasza dzisiejsza dziejowa tragicznoæ26.

Tam¿e, s. 299-301.
Z. Zwoliñski, Byt i wartoæ u Nicolaia Hartmanna, dz. cyt., s. 299-300.
26
J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, dz. cyt., cz. 3, Wartoci i Mylenie,
rozdz. IX, Mylenie wed³ug wartoci, podrozdzia³ Aksjologia i kryzys, s. 493.
(Wszystkie wyt³uszczenia  P.D.).
24
25
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