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Źródło i przyczyny współczesnego, wielopostaciowego kryzysu 
społecznego

the source and causes of contemporary, polymorphous social crisis

wstęp

Truizmem jest stwierdzenie, że współczesny człowiek i świat są za-
grożeni. Dlatego pedagodzy społeczni, podążając za wołaniem Janusza 
Korczaka, że „nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest”, powinni czuć 
się wezwani do tego, aby wspólnie analizować rzeczywistość społeczną 
i szukać dróg ratunku dla niej. Powszechna jest opinia, że współczesność 
uwikłana jest w procesy o cechach kryzysu. Świadomość kryzysu jest 
świadectwem istnienia rzeczywistych problemów, które należy wy-
dobyć na światło dzienne. Liczne raporty wskazują na wszechobecny 
i wieloaspektowy kryzys, który dotyczy wszystkich sfer życia społecz-
nego, tj.: polityki, kultury (z jej klasycznymi dziedzinami, takimi jak: 
nauka, etyka, sztuka i religia), ekonomii oraz życia międzynarodowego 
i jego instytucji.

Adekwatna diagnoza współczesnego kryzysu(ów) domaga się mą-
drościowego namysłu nad jego źród łem i przyczynami. Tylko wtedy 
bowiem, gdy pytamy się o arche 1 danego zjawiska i jego liczne przyczy- 
ny 2, jesteśmy w stanie dojść do istoty analizowanego zjawiska, rzeczo-

1 W metafizyce pytamy się o arché, tzn. o początek, pochodzenie, powód, przyczy-
nę, źród ło danego bytu i zjawiska. Arché wskazuje więc na przyczynę, czynnik, 
zasadę sprawczą danego zjawiska, będąc jego racją pierwszą i ostateczną. Dlate-
go można powiedzieć, że pytając się o źród ło (arché) szukamy prazasady, pra-
przyczyny zrozumiałości danego zjawiska (zob. J. Sochoń, Arché, w: Powszechna 
encyklopedia filozofii, t. 1, red. A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, 
A. Szymaniak, Lublin 2000, s. 307–310).

2 W metafizyce, rozważając zagadnienie przyczynowości, nie tyle stawia się pyta-
nie „jak?”, co „dzięki czemu?”. W ten sposób dochodzi się do poznania racji po-
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wo je zdiagnozować i zaproponować właściwą prognozę. Nie wystarczy więc 
diagnozować współczesność i nękające ją kryzysy tylko w perspektywie socjo-
logicznej, psychologicznej, kulturowej czy też pedagogicznej, ale należy czynić 
to także w perspektywie filozoficznej i teologicznej. Filozofia, szczególnie me-
tafizyka, uczula na problematykę przyczyn i źródeł. Teologia zaś, współpracując 
z klasyczną filozofią, szuka sensu, dostarczając mądrościowego wymiaru reflek-
sji 3. Jan Paweł ii przypominał w tym kontekście, że „epoka nasza bardziej niż 
czasy ubiegłe potrzebuje takiej mądrości, która by wszelkie rzeczy nowe, jakie 
człowiek odkrywa, czyniła bardziej ludzkimi. Przyszłym losom świata grozi bo-
wiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” 4, a mądrość ludz-
ka nie sprzymierzy się z Mądrością Bożą 5.

Prezentowany artykuł podejmuje analizę źród ła i przyczyn współczesnego 
kryzysu społecznego w kontekście powyższych uwag i postulatów. W pierwszej 
kolejności wskazuje on na trudność związaną z definicją terminu kryzys. Na-
stępnie analizuje źród ło kryzysu. W dalszej kolejności prezentuje poszczególne, 
wybrane przyczyny omawianego zjawiska. Ostania część artykułu poświęcona 
jest sposobom przeciwdziałania arché i przyczynom kryzysu społecznego. Za-
wiera ona także konkluzje i postulaty.

wstawania i zmiany danego zjawiska. Przyczyna jest czymś konkretnym, bo jest zawsze 
przyczyną czegoś, co realnie istnieje. Dzięki temu umożliwia ona niesprzeczne wyjaśnia-
nie zmiennej rzeczywistości. W zagadnieniu przyczynowości, szczególnie w analizach 
skutku, należy zwracać uwagę na związek konkretnego skutku z daną przyczyną (zob. 
M.A. Krąpiec, Przyczyny bytu, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, red. A. Maryniar-
czyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, A. Szymaniak, Lublin 2007, s. 527–545).

3 Michał Heller podkreśla, że perspektywa teologiczna jest czymś innym niż perspekty-
wa religijna. W tej ostatniej „akceptujemy, oddajemy cześć, dążymy do…”. Natomiast 
w perspektywie teologicznej „poddajemy analizie, staramy się zrozumieć, przeprowa-
dzamy krytykę…”. Teologia bowiem, ujmując rzecz najogólniej, jest racjonalną reflek-
sją nad prawdami wiary dotyczącymi Boga, człowieka i świata (zob. tenże, Sens życia 
i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Tarnów 2002, s. 191–192).

4 Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska Familiaris consortio. � zadaniach rodziny chrześci�� zadaniach rodziny chrześci�
jańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981), nr 8.

5 O mądrości i wierności prawdzie, która zawsze wygrywa długofalowo oraz o potrze-
bie odwagi i pracowitości w drodze do sukcesu mówił podczas v Zjazdu Pedagogów 
Społecznych Anton F. Börner, prezydent BGA w Niemczech. Jego sposób myślenia 
i działania uwzględnia filozoficzną i teologiczną perspektywę rzeczywistości. Takie po-
dejście do rzeczywistości społecznej stanowi zachętę dla autora artykułu, aby podej-
mować te zagadnienia i zapraszać do szerszej dyskusji nad nimi.
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Problemy z definicją pojęcia „kryzysu”

Od czasów nowożytnych termin „kryzys” jest jednym z podstawowych po-
jęć refleksji społeczeństwa nad samym sobą 6. Pojecie krisis wywiedzione z grec-
kiego czasownika krinein – dzielić, wybierać, decydować, osądzać, a w formie 
zwrotnej – mierzyć się, sprzeczać, walczyć z czymś, należy do podstawowych, 
niedających się zastąpić pojęć języka greckiego. Termin ten wskazuje na ostrą 
alternatywę: sukces albo klęska, prawo albo bezprawie, życie albo śmierć, zba-
wienie albo potępienie. Kryzys oznacza ostateczne, nieodwołalne rozstrzygnię-
cie. Wskazuje on na fakt, że czas nagli, gdy bowiem mówiono od starożytności 
o kryzysie, towarzyszyła temu zawsze wiedza o niepewności i przymusie prze-
widywania, aby uniknąć nieszczęścia lub znaleźć ratunek. Początkowo pojęcia 
tego używano w medycynie, gdzie służyło stawianiu diagnozy choroby lub 
zdrowia oraz prognozowaniu życia. Od xvii wieku omawiane pojęcie usamo-
dzielniło się, awansując do rangi podstawowego pojęcia filozofii dziejów i stając 
się głównym narzędziem interpretacji dziejów ludzkości 7.

Badacze zjawiska kryzysu wskazują na różne płaszczyzny jego występowa-
nia i rodzaje, takie jak: kryzysy ewolucyjne w przyrodzie, w nauce, polityczne, 
gos podarcze, militarne itd. 8 Paul Ricoeur twierdzi, że aby uporać się z zamętem, 
jaki tworzy się wokół wieloznacznego pojęcia kryzysu, należy na początku do-
konać przeglądu najbardziej oczywistych sposobów używania tego terminu. 
Dlatego analizuje go na płaszczyźnie medycyny, rozwoju psychifizjologiczne-
go (E.H. Erikson), kosmpolitycznej (taki model kryzysu prezentuje i. Kant 
w pismach historiozoficznych), epistemologii nauki oraz ekonomicznej. Te 
„regionalne” pojęcie kryzysu można jego zdaniem uogólnić i nazwać kryzysem 
społecznym. Ricoeur zauważa także, że obecnie mamy do czynienia z „nowocze-

6 Na zaproszenie Jana Pawła ii od 28 sierpnia do 1 września 1985 r. odbywało się kolo-
kwium Rady Naukowej wiedeńskiego instytutu Nauk o Człowieku w Castel Gandolfo 
na temat kryzysu. Pokłosiem refleksji znakomitych przedstawicieli nauk humanistycz-
nych i społecznych (m.in. Carl F. von Weizsäcker, Renė Thom, Paul Ricoeur, Reinhart 
Koselleck, Leszek Kołakowski, Józef Tischner, Krzysztof Pomian, Hans G. Gadamer) 
jest publikacja zatytułowana Rozmowy w Castel Gandolfo, t. 1, red. K. Michalski, War-
szawa–Kraków 2010, s. 143–264.

7 Zob. R. Koselleck, Kilka problemów z dziejów pojęcia „kryzys”, w: Rozmowy w Castel 
Gandolfo, s. 182–184.

8 Zob. C.F. von Weizsäcker, � kryzysie, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 149–160.
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snym” kryzysem, którego diagnoza i interpretacja domagają się swoistych „klu-
czy hermeneutycznych” 9.

Niektórzy badacze zjawiska kryzysu są skłonni uważać, że ma ono charakter 
wybitnie subiektywny i pojawia się tylko u istoty świadomej. Kryzys jest sta-
nem ewoluującym, pojmowanym jako przejściowy. Przeradza się on w katastro-
fę albo zostaje wchłonięty, wywołując następstwa różnorodnej natury i wagi. 
W kryzysie często zostaje zaburzona „funkcja”, natomiast „struktura” pozostaje 
nietknięta. Kryzys może być ukryty, utajony Natomiast katastrofa jest z natury 
zjawiskiem dobrze widocznym, „oczywistym” faktem 10. Kryzys ma przeważnie 
charakter negatywny, ale może mieć także dobroczynny wpływ, o czym będzie 
mowa w końcowej części artykułu.

Jest jeszcze jedna, ważna prawda o kryzysie, która głosi, że w ostatecznym 
rozrachunku, każdy kryzys jest kryzysem czlowieka. W godzinie kryzysu bo-
wiem to konkretny człowiek staje w obliczu podstawowego albo–albo: albo 
zwycięży trudność, albo sam zostanie pokonany. Kryzys w gruncie rzeczy ma 
swoje źród ło w ludziach, w ich wypaczonych umysłach i sumieniach, gdy har-
dość biorą za odwagę, zarozumiałość za mądrość, a cynizm staje się ich moral-
nością – jak pisał Cyprian Kamil Norwid po klęsce Wiosny Ludów 11.

Mając świadomość wieloznaczności pojęcia kryzysu i wieloaspektowości 
opisywanego przez nie zjawiska, przypatrzymy się teraz arché i przyczynom 
współczesnego kryzysu społecznego.

Źródło społecznego kryzysu

Metafizyka zwraca uwagę badacza na arché, tzn. początek, pochodzenie, po-
wód, praprzyczynę, źród ło danego bytu i zjawiska. Jan Paweł ii, będąc czujnym 
obserwatorem i interpretatorem życia społecznego, wielokrotnie podkreślał, że 
współczesna epoka jest czasem wielkiego kryzysu. Na pierwszym miejscu jest to 
kryzys pojęć takich jak: miłość, wolność, odpowiedzialność, dar bezinteresow-
ny, osoba, małżeństwo i rodzina, ludzka płciowość, tożsamość, wychowanie 12,  

9 W niniejszym artykule owe klucze hermeneutyczne wskazują zarazem na podstawowe 
przyczyny ogólnego kryzysu społecznego (zob. P. Ricoeur, Kryzys – zjawisko swoiście 
nowoczesne?, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 166–181).

10 Zob. R. Thom, Kryzys i katastrofa, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 161–165.
11 Zob. J. Tischner, Kryzys myślenia, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 200–201.
12 Zob. Jan Paweł ii, List do Rodzin (2.02.1994), nr 13, 20; S. Kowalczyk, Współczesny 

kryzys ideowo�aksjologiczny, Lublin 2011.
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rozwój i postęp 13 itd. Jednak u podstaw kryzysu pojęć 14, a co za tym idzie braku 
autentycznego zrozumienia i umiejętności adekwatnej diagnozy współczesnego 
świata, znajduje się kryzys prawdy. W dziedzinie epistemologii prowadzi on do 
pozytywizmu poznawczego, którego owocem jest agnostycyzm. Z kolei w dzie-
dzinie działania i moralności, kryzys prawdy wiedzie do utylitaryzmu, tzn. cywi-
lizacji skutku, użycia, w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie jak 
używa się rzeczy 15. Kryzys prawdy prowadzi wreszcie do relatywizmu moralnego 
niszczącego poszczególne osoby oraz całe społeczeństwa przez podważanie i bu-
rzenie ładu aksjonormatywnego opartego na obiektywnej moralności 16.

Henryk Kiereś zauważa, że na przestrzeni wieków pojawiały się różnorakie 
„dewiacje umysłowe” odnośnie do prawdy, takie jak: „sceptycyzm – prawda 
jest nierozstrzygalna; agnostycyzm – nie można wykazać, że prawda jest roz-
strzygalna; relatywizm – prawda jest stopniowalna, zmienna i zależy od tego, 
kto i w jakich okolicznościach ją głosi; irracjonalizm – nie rozum, lecz inna wła-

13 Zob. M. Sztaba, Troska o integralny rozwój i postęp u podstaw trwałego bezpieczeństwa. 
Refleksja w świetle nauki społecznej Kościoła katolickiego, w: Bezpieczeństwo w warunkach 
zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, red. S. Bębas, P. Kowalski, Piotrków 
Trybunalski 2014, s. 291–316.

14 Kryzys pojęć związany jest ze zjawiskiem nowomowy charakterystycznym dla każdej 
ideologii. Nowomowa modyfikuje system wartości oraz język / dyskurs publiczny, bę-
dąc swoistą cenzurą języka. Dokonuje tego w poczwórny sposób: a) pojęcia wyrażają-
ce tradycyjne wartości zostają uznane za podejrzane i marginalizowane, np. czystość, 
cnota, tradycja, zwyczaje, ojciec, matka; b) pojęcia zawierające jednoznacznie pozy-
tywną treść zostają napełnione nową, arbitralną treścią (zmiana zakresu i treści), przez 
co są łatwe do zinstrumentalizowania, np. wielość, antydyskryminacja, wolność, tole-
rancja, tożsamość, małżeństwo, rodzina, płeć; c) powstają nowe pojęcia jako nośniki 
nowej ideologii, np. gender, gender mainstreaming, teoria queer, kohabitacja, rodzina 
zrekonstruowana, rodzina nomadyczna, monoparentalność, DiNKS (Double Income 
No Kids – podwójny dochód i żadnych dzieci), LAT (Living Apart Together – razem, 
ale oddzielnie), LiL (Live in Lover – życie z ukochanym), single, społeczność LGBTi; 
d) zostają wprowadzone do języka nowe pojęcia służące zniesławianiu i neutralizacji 
przeciwnika, np. homofobia, mowa nienawiści, seksizm, presja symboliczna (reżim 
symboliczny). Zjawisko nowomowy analizuję i prezentuję w artykule: Nowomowa jako 
sposób kreowania społeczeństwa niewiedzy. �pis zjawiska i poszukiwanie dróg skutecznego 
przeciwdziałania mu, w: Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, red. A. Jabłoński, J. Szym-
czak, M. Zemło, Lublin 2015, s. 301–325.

15 Zob. Jan Paweł ii, List do Rodzin, nr 13–14.
16 Zob. Jan Paweł ii, Encyklika Evangelium vitae. � wartości i nienaruszalności życia ludz�

kiego (25.03.1995), nr 70.
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dza (wola, pozaracjonalna intuicja, uczucie) są miarodajnym źród łem wiedzy 
o świecie” 17. Kryzys prawdy jest źród łem kryzysu społecznego i generatorem 
licznych przyczyn tego zjawiska.

Kryzys prawdy prowadzi w konsekwencji do kryzysu sensu, który sprawia, 
że człowiek traci „smak” życia, czuje się pozbawiony „skrzydeł” i „korzeni” 18. Ta 
sytuacja prowadzi często do wycofania się z życia – wieloaspektowego osamot-
nienia 19, a nawet do aktów autodestrukcyjnych 20.

Przyczyny obecnego kryzysu społecznego

Współczesny badacz zjawisk społecznych ma problem z integralnym ujmo-
waniem analizowanej rzeczywistości. Sytuacja ta jest wynikiem specjalizacji, 
którą wielu metodologów nauki traktuje jako „zło konieczne” oraz przejaw 
aspektowości naszego poznania. Dlatego badacz, w zależności od posiadanych 

17 H. Kiereś, „Fides et ratio” a modernizm i postmodernizm, w: Rozum otwarty na wiarę, red. 
A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 189.

18 Zob. Jan Paweł ii, Encyklika Fides et ratio. � relacjach między wiarą a rozumem 
(4.09.1998), nr 81.

19 Zob. M. Sztaba, Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowego problemu samotności 
człowieka, „Rozprawy Społeczne” 2013, nr 1, s. 52–60.

20 W świetle logoterapii, której twórcą jest victor E. Frankl, urzeczywistnianie się człowie-
ka dokonuje się nie poprzez realizację „zasady przyjemności” (Z. Freud) czy też „zasady 
mocy”, tj. dążenia do wyższości (A. Adler), ale poprzez wolę sensu. Człowiek w gruncie 
rzeczy nie dąży do przyjemności i szczęścia jako takich, ale do spełnienia osobistego sen-
su, zbliżenia się do drugiego człowieka, dzięki czemu może przeżywać szczęście i przy-
jemność. Logoterapeutyczna koncepcja człowieka opiera się na trzech filarach: wolna 
wola, wola sensu i sens życia. Otwarcie się człowieka na wymiar noologiczny chroni go 
przed egzystencjalną pustką i poczuciem bezsensu, pozwalając mu zmierzyć się z tzw. 
tragiczną trójcą ludzkiej egzystencji: bólem, śmiercią oraz winą. Niewątpliwie człowiek 
poszukujący sensu życia i rozwijający w sobie wolę sensu nie zostanie ogarnięty osa-
motnieniem czy też samotnością moralną. Dlatego Frankl twierdzi, że podstawowym 
zadaniem psychiatrii naszych czasów jest wyposażenie człowieka w umiejętność odnaj-
dywania w nim sensu życia. Z tego też powodu logoterapia jawi się jako odpowiedź na 
duchowe potrzeby współczesnego człowieka (zob. v.E. Frankl, Wola sensu. Założenia 
i zastosowanie logoterapii, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2010, s. 9–24). Również zagad-
nienie poczucia sensu jawi się jako wielkie wyzwanie dla współczesnej pedagogiki, jeśli 
w rzeczywistości zabiega o integralne dobro rozwojowe człowieka (zob. J. T. Michalski, 
Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Toruń 2011).



17 Źródło i przyczyny współczesnego, wielopostaciowego kryzysu społecznego 

kwalifikacji i kompetencji, zatrzymuje się w swojej refleksji nad analizowanym 
zjawiskiem na wybranym aspekcie badanej rzeczywistości, np. socjologicz-
nym, psychologicznym, kulturowym, politycznym, pedagogicznym. Często 
brak mu głębi i szerokości spojrzenia, jakie dostarcza metafizyka. To ona uczu-
la na występowanie różnego rodzaju przyczyn, chroniąc tym samym badacza 
przed pomyleniem działania przyczyny sprawczej, celowej, wzorczej lub którejś 
z przyczyn wewnętrznych. Ponadto taka jasność w dziedzinie przyczynowania 
sprawczego, pozwala na nowe, bardziej precyzyjne rozróżnianie przyczyn głów-
nych, nadrzędnych, przyczyn stawania się i trwania skutku 21.

Postaram się zasygnalizować najważniejsze przyczyny współczesnego kry-
zysu społecznego, odsyłając zarazem do pogłębionej literatury na ten temat. 
Mam również świadomość faktu, że to tylko głos w dyskusji, domagający się 
dalszych analiz i uwzględniania podziału przyczyn opisywanego zjawiska. Jest 
to postulat skierowany do wszystkich badaczy życia społecznego.

Błąd antropologiczny. W świetle myśli społecznej Kościoła w całokształt 
życia społecznego „wpisany” jest człowiek. Osoba ludzka jest podstawowym 
i ostatecznym podmiotem życia społecznego, a zarazem jego kryterium. Od 
rozumienia osoby zależy postrzeganie i projektowanie życia społecznego. Od 
koncepcji człowieka (antropologii) zależy koncepcja życia publicznego, poli-
tycznego, kulturowego, ekonomicznego i międzynarodowego. Chodzi więc 
o to, aby mieć realistyczną i integralną wizję osoby. Jan Paweł ii w tym kontek-
ście mówi o tzw. adekwatnej antropologii, która pomaga „rozumieć i tłumaczyć 
człowieka w tym co istotowo ludzkie” 22.

Historia antropologii i filozofii społecznej pokazuje, że dziejom dawnym 
i współczesnym towarzyszą błędne koncepcje człowieka, pociągające za sobą 
tworzenie złych zasad postępowania w życiu społecznym. Jan Paweł ii w kon-
tekście socjalizmu nazwał je „błędem antropologicznym” 23. Najogólniej rzecz 
ujmując, wyraża się on jednostronnym i fragmentarycznym odczytywaniem 
wieloaspektowej natury człowieka, co w konsekwencji prowadzi do redukcyj-
nych koncepcji osoby 24. Zamiast integralnej prawdy o człowieku jako bycie du-

21 Zob. przypis nr 1 i 2.
22 Zob. M. Grabowski, W stronę antropologii adekwatnej, w: � antropologii Jana Pawła II, 

red. tenże, Toruń 2004, s. 15–67.
23 Zob. Jan Paweł ii, Encyklika Centesimus annus. W stulecie encykliki Leona XIII Rerum 

novarum (1.05.1991), nr 13.
24 Jan Paweł ii, mówiąc jako pierwszy o „błędzie antropologicznym”, uczulił badaczy na 

konsekwencje tego błędu w każdej sferze ludzkiego bytowania i działania. Zaczęto więc 
dostrzegać zgubne oddziaływanie błędu antropologicznego w życiu społecznym i sze-
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chowo-cielesnym, zorientowanym ku transcendencji, mamy redukcyjne ujęcia 
osoby jako jednostki tylko biologicznej, albo społecznej, kulturowej bądź histo-
rycznej, biorąc pod uwagę filozoficzne tendencje związane z pozytywizmem, 
takie jak: materializm, ewolucjonizm i behawioryzm 25, czy też w nawiązaniu do 
obecnie „panujących” ideologii, takich jak: postmodernizm i neoliberalizm 26.

i tak np. postmoderniści kwestionują racjonalność i duchowy wymiar czło-
wieka, mówiąc za to wiele o jego cielesności, żywiołowej witalności i seksualno-
ści. Negują ludzką naturę, ukazując człowieka jako „sieć przekonań i pragnień” 
(R. Rorty). Człowiek nie jest już autonomicznym podmiotem, samoświado-
mym i suwerennym centrum decyzyjnym, ale ciągle tworzoną tożsamością 
konstruowaną językowo, dyskursywnie. Antropologia postmodernizmu jest 
antyhumanistyczna i antypersonalistyczna. Depersonalizacja człowieka łączy 
się z naturalistycznym autokreacjonizmem (samorealizacja) 27.

Z kolei ideologia neoliberalizmu spowodowała „śmierć” homo politicus i zre-
dukowała homo liberalis do homo consumens 28. Proponowany w neoliberalizmie 
ideał człowieka jako homo oeconomicus jest zafałszowaniem klasycznego mo-
delu homo oeconomicus, który był wolny dzięki swobodzie gospodarowania, 
a teraz ma być wolny dzięki nieograniczonej puli prezentujących się przed nim 
wyborów typu rynkowego 29.

„Błąd antropologiczny” zatruwa więc i fałszuje różne obszary i dziedziny 
ludzkiego życia 30. Zawsze bowiem trzeba pamiętać o tym, że sercem wszystkich 

roko pojętej kulturze. Rzeczowe i wieloaspektowe omówienie tego zagadnienia zawiera 
praca zbiorowa: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.

25 Rzeczowy przegląd koncepcji człowieka podaje M.A. Krąpiec w artykule: Człowiek, 
w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Za-
wojska, A. Szymaniak, Lublin 2001, s. 359–386.

26 Więcej o podstawowych tezach wspomnianych ideologii piszę w dalszej części artykułu.
27 Zob. M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną / wiedzę w pedagogice wolną od iluzji. 

Część I, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 3, s. 12.
28 Zob. M. Lewartowska-Zychowicz, Homo liberalis jako projekt edukacyjny. �d emancy�

pacji do funkcjonalności, Kraków 2010, s. 81–263. W neoliberalizmie spotykamy róż-
ne kategorie (grupy) ludzi potrzebne do funkcjonowania tej ideologii. Są wśród nich: 
oligarchia korporacjonizmu, nowi producenci, producenci wykonujący proste prace, 
konsumenci, „ludzie-odpady”, przestępcy (zob. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne 
uwikłania edukacji, Kraków 2012, s. 311–321).

29 Zob. M. Lewartowska-Zychowicz, Homo liberalis jako projekt edukacyjny, s. 239–252.
30 Analizuję to zagadnienie, ukazując wpływ błędu antropologicznego na życie publicz-

ne i polityczne, życie kulturowe (etyka, nauka, religia i sztuka) oraz życie gos podarcze 
w artykule: Źródła ekskluzji społecznej w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta 
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teorii społecznych jest teoria człowieka 31. „Zdrowa” antropologia jest wyznacz-
nikiem i podstawowym kryterium „zdrowej” teorii i funkcjonowania życia spo-
łecznego na miarę każdego i całego człowieka.

Porzucenie metafizyki. Zapowiedziany przez Martina Heideggera koniec 
metafizyki, jej marginalizacja lub porzucenie doprowadziły do zapominania 
o bycie. Według Paula Ricoeura proces ten rozpoczął się od Kartezjańskiego 
cogito, kiedy w miejsce subiectum – ukrytej podstawy bytu – postawiono pod-
miot 32. Porzucenie metafizyki, która wskazywała na pierwsze zasady bytu (pri�
ma principia) 33, spowodowało kwestionowanie istnienia i natury rzeczy, przed-
miotów, świata, a w dalszej kolejności ich wartości 34. W tej sytuacji badacz nie 
odkrywa już świata, jego zasad i reguł, natury i tożsamości, ale sam je kreuje 35, 
tzn. wytwarza w zależności od trendów i mody. Porzucenie metafizycznego na-
mysły sprawia, że humanistyka ulega rozkładowi, stając się miejscem kryzysu, 
a wreszcie jego ofiarą. Technika staje się „nowoczesną postacią metafizyki pod-
miotowości”, gdzie emfaza podmiotu wiąże się ze zubożeniem natury zreduko-
wanej do wrogiego przedmiotu, który trzeba opanować i wykorzystać. Koniec 
metafizyki prowadzi także do rozumu instrumentalnego, który jawi się jako ko-
lejna przyczyna współczesnego kryzysu 36.

Instrumentalny racjonalizm jako przyczyna kryzysu myślenia. Zdaniem 
Paula Ricoeura nowożytny racjonalizm, stając się racjonalizmem instrumental-
nym, wyczerpał swój potencjał wyzwolenia, utożsamiając się niejako z techni-

XVI, w: Wykluczenie społeczne. Czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia, red. S. Nazaruk, 
M. Nowak, E. Konovaluk, Biała Podlaska 2011, s. 69–105.

31 Jak pokazuje doświadczenie, w historii dominowały teorie społeczne oparte na „błę-
dzie antropologicznym”. Zamiast odwoływać się do pełnej prawdy o człowieku, bazo-
wały one na mitologicznych i utopijnych wizjach. Robiły to między innymi rasistow-
skie, marksistowska i ekonomiczne teorie społeczne. Dziś wiele liberalnych teorii życia 
społecznego odwołuje się do fałszywego mitu umowy społecznej i stanu aspołeczne-
go, w którym każdy człowiek z drugim toczy wojnę o wszystko (zob. P. Skrzydlewski, 
Błąd antropologiczny w teoriach społecznych, w: Błąd antropologiczny, s. 223–254).

32 Zob. P. Ricoeur, Kryzys, s. 180.
33 Do tych powszechnych, koniecznych, absolutnych, pierwszych praw bytu i myśli za-

licza się: zasadę tożsamości, zasadę niesprzeczności, zasadę racji dostatecznej, zasadę 
wyłączonego środka (zob. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1998, s. 85–109).

34 Zob. J. Tischner, Kryzys myślenia, s. 203.
35 Kreowanie to ulubione pojęcie wszelkich ideologii, które podważając dotychczasowy 

status świata, pragną stworzyć (wykreować) nową, lepszą rzeczywistość.
36 Zob. P. Ricoeur, Kryzys, s. 180.
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ką, która jest jego inną nazwą 37. W tym kontekście można mówić o kryzysie 
racjonalizmu, który został zredukowany do racjonalizmu matematycznego 
przyrodoznawstwa i techniki 38. Taka sytuacja powoduje kryzys myślenia. We-
dług Edmunda Husserla instrumentalny racjonalizm skutkuje zagubieniem 
świata bezpośrednich doświadczeń, świata otoczenia, natury i życia, a także 
zapomnieniem o podstawowych pytaniach myślenia, do których zalicza się py-
tania o sens i wartość istnienia. Zdaniem Martina Heideggera wyprowadzenie 
myślenia z właściwego mu „żywiołu prawdy bycia” doprowadziło do niemocy 
racjonalizmu. Kryzys racjonalizmu oznacza w konsekwencji kryzys człowieka 
i jego wytworów 39.

Benedykt xvi w swojej pierwszej społecznej encyklice przypomniał i roz-
winął słowa Pawła vi, że „świat cierpi z powodu braku myślenia” 40. Papież, 
analizując pewne dylematy i problemy współczesnego świata, zastanawiał się 
nad tym, jak to jest możliwe, że człowiek i cała ludzkość w dobie powszech-
nej interaktywności – a więc zdawałoby się w czasie budowania powszechnej 
komunii – wydają się być samotni i mający poczucie bezsensu i beznadziei. 
W związku z tą gorzką refleksją Benedykt xvi stwierdził, że „potrzebny jest 
nowy rozmach w myśleniu, by lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że jeste-
śmy jedną rodziną; oddziaływanie między ludami na Ziemi zachęca nas do 
tego rozmachu, aby integracja odbywała się raczej pod znakiem solidarności 
niż marginalizacji” 41.

Hans G. Gadamer, podsumowując przywoływaną w artykule debatę uczo-
nych na temat kryzysu, podkreślał, że czymś zatrważającym we współczesnym 

37 Zob. tamże, s. 179–180.
38 Należy w tym miejscu dokonać ważnego rozróżnienia dla jasności myśli i wywodów. 

Otóż racjonalizm to określenie jednego z nurtów w filozofii, natomiast termin racjo-
nalność, pochodzący od łacińskiego słowa ratio (rozum, racja, przesłanka, podstawa, 
rozsadek) oznacza nazwę cechy lub własności przypisywanej różnym obiektom, takim 
jak byt, nauka, myślenie, czy też działanie. instrumentalny racjonalizm realizuje się 
poprzez racjonalność techniczną i scjentystyczną. Tym samym pomija racjonalność 
ontologiczną, epistemologiczną, często metodologiczną i wykazywana dziś w pedago-
gice – racjonalność aksjologiczną (zob. U. Morszczyńska, Racjonalność w badaniach pe�
dagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk 2010, 
s. 370–382).

39 J. Tischner, Kryzys myślenia, s. 201–202.
40 Zob. Benedykt xvi, Encyklika Caritas in veritate. � integralnym rozwoju ludzkim w mi�

łości i prawdzie (29.06.2009), nr 53.
41 Tamże.
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świecie jest dysproporcja pomiędzy wiedzą i umiejętnościami, jakich wymaga 
od człowieka praca i życie, a jego osobową kondycją. Racjonalizm instrumen-
talny wprzęgnięty w służbę techniki i przemysłu zmienia wizję wspaniałego 
i szczęśliwego, rozwiniętego świata, w zły czar, mamiąc duszę i powodując utra-
tę u współczesnego człowieka poczucia miary i środka oraz celu 42.

Techniczny racjonalizm sprzyja także instrumentalizacji nauki, która coraz 
rzadziej pyta: dlaczego? na rzecz, w jaki sposób?. W tej sytuacji nauka nie szuka 
już w sposób autonomiczny prawdy, ale realizuje cele konkretnej grupy ludzi 
lub panującej ideologii 43.

Nihilizm. Brak metafizyki i jej wrażliwości na prawdę bytu oraz instrumen-
talny racjonalizm prowadzą do nihilizmu, który jawi się jako kolejna przyczyna 
współczesnego kryzysu społecznego. Nihilizm to utrata wartości, „obezwarto-
ściowanie” wartości naczelnych 44. Jan Paweł ii, analizując filozofię nicości, pisał, 
że według jej „zwolenników poszukiwanie stanowi cel sam w sobie, nie istnieje 
bowiem nadzieja ani możliwość osiągnięcia celu, jakim jest prawda. W inter-
pretacji nihilistycznej życie jest jedynie sposobnością do poszukiwania doznań 
i doświadczeń, wśród których na pierwszy plan wysuwa się to, co przemijające. 
Nihilizm jest źród łem rozpowszechnionego dziś poglądu, że nie należy podej-
mować żadnych trwałych zobowiązań, ponieważ wszystko jest ulotne i tymcza-
sowe” 45.

vittorio Possenti, omawiając zagadnienie nihilizmu, który demaskował Jan 
Pawel ii w encyklice Fides et ratio (nr 46, 81, 91), podkreśla, że usuwanie w cień 
zagadnienia bytu prowadzi do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, co w kon-
sekwencji powoduje załamie się realnej i obiektywnej wiedzy. A równocześnie, 
gdy światło rozumu nie kieruje się na byt, przez co ludzie i rzeczy nie zachowu-
ją zgodności z własną naturą i wartością bytu, powstaje nihilizm, czyli koniec 
prawd pewnych, których miejsce zajmuje brak sensu 46.

Patologiczny indywidualizm i różnego rodzaju totalitaryzmy. Kolejną 
przyczyną kryzysu społecznego jest indywidualizm i jego zaprzeczenie w posta-

42 Zob. K. Michalski, Refleksje końcowe, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 263–264.
43 Zob. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji; Kontrowersje dyskur�

sywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną, red. A. Jabłoński, J. Szym-
czyk, M. Zemło, Lublin 2012.

44 Zob. P. Ricoeur, Kryzys, s. 179.
45 Jan Paweł ii, Encyklika Fides et ratio, nr 46.
46 Zob. v. Possenti, Problem nihilizmu w „Fides et ratio”, w: Rozum otwarty na wiarę, 

s. 155–156.
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ci różnorakich totalitaryzmów. Zdaniem Paula Ricoeura indywidualizm to ide-
ologia „która uznaje jednostkę za wartość wyższą niż grupa, klasa, lud, wyższa 
– jednym słowem – od globalnego bytu społecznego” 47. Karol Wojtyła w stu-
dium filozoficznym �soba i czyn wykazywał, że indywidualizm wysuwa dobro 
jednostki jako dobro naczelne i podstawowe, domagając się podporządkowania 
sobie wszelkich wspólnot i społeczeństw. indywidualizm jest zaprzeczeniem on-
tologicznej właściwości człowieka oraz ważnej zasady życia społecznego, jakim 
jest uczestnictwo 48. Czyni to „poprzez izolowanie osoby pojmowanej tylko jako 
jednostka i skoncentrowanej na sobie i swoim własnym dobru, które również 
bywa pojmowane w izolacji od dobra innych, a także od dobra wspólnoty” 49. 
Zdaniem Karola Wojtyły w indywidualizmie dobro jednostki ma charakter 
samozachowawczy i defensywny względem każdej innej jednostki i jej dobra. 
W świetle indywidualizmu jednostka pojmuje bytowanie i działanie wspólnie 
z innymi jako konieczność, której nie odpowiada żadna pozytywna właściwość 
jednostki. Bytowanie i działanie wspólnie z innymi, nie służy i nie rozwija żadnej 
właściwości jednostki, lecz jawi się raczej jako źród ło ograniczeń 50.

W myśli filozoficznej Karola Wojtyły przeciwieństwem indywidualizmu, 
a zarazem inną formą ograniczenia czy też uniemożliwienia uczestnictwa, jest 
różnego rodzaju „totalizm” („indywidualizm à rebours”), który podporządkowu-
je jednostkę i jej dobro bez reszty społeczeństwu. Ponieważ przyjmuje się w tym 
systemie założenie, że w jednostce tkwi tylko dążenie do dobra jednostkowego, 
a nie ma w niej żadnej dyspozycji do bycia i działania wspólnie z innymi, dlatego 
w totalitaryzmie dominuje potrzeba zabezpieczenia się przed jednostką rozu-
mianą jako potencjalny wróg wspólnoty oraz wspólnego dobra. Na tej też pod-
stawie przyjmuje się, że dobro wspólne może powstawać na drodze ograniczeń 
jednostki. Realizacja więc dobra wspólnego musi polegać na wymuszaniu 51.

47 P. Ricoeur, Kryzys, s. 179.
48 Zob. M. Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły – Jana Paw�

ła II, Lublin 2012, s. 225–236, 500–505.
49 K. Wojtyła, �soba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. 3, Lublin 2000, s. 313–

314.
50 Zob. tamże. O pedagogicznych konsekwencjach indywidualizmu pisze T. Buliński w ar-

tykule: Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, w: Wychowanie: pojęcia – pro�
cesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, 
t. 1, Gdańsk 2007, s. 127–134.

51 Zob. K. Wojtyła, �soba i czyn, s. 313–314. Wpływ totalitaryzmu na życie społeczne 
i edukację omawia G.L. Gutek w pozycji: Filozofia dla pedagogów, tłum. A. Kacmajor, 
A. Sulak, Gdańsk 2007, s. 245–258.
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indywidualizm i totalitaryzm w swoich różnorakich odcieniach są głęboko 
„apersonalistyczne”. Ograniczając lub uniemożliwiając uczestnictwo, przeciw-
stawiają się naturalnemu prawu człowieka do bycia i działania wspólnie z inny-
mi. Systemy te, będąc źród łem alienacji, są zarazem przyczyną marginalizacji 
społecznej 52. Obydwie te ideologie i kryjące się za nimi postawy negują pełną 
prawdę o człowieku i społeczeństwie 53.

Współczesne ideologie: postmodernizm i neoliberalizm. indywidualizm i to-
talitaryzm (kolektywizm) są odwiecznie rywalizującymi ze sobą koncepcjami ży-
cia społecznego 54. Oprócz nich każda epoka posiada (wytwarza) swoje ideologie, 
a więc czyni to także xxi wiek 55. Pragnę zwrócić uwagę na dwie dominujące, które 
mają bezpośredni wpływ na życie społeczne: postmodernizm i neoliberalizm.

Jak zauważa Andrew Heywood, ideologia postmodernizmu przyczyniła 
się (i nadal to czyni) do powstawania nowych ruchów ideologicznych, jak i do 
przekształcania już istniejących, takich jak: ruch pacyfistyczny, gejowski, rady-
kalny feminizm i ekologizm oraz cała gama rozmaitych „postizmów”: postlibe-
ralizm (neoliberalizm), postmarksizm, postfeminizm itd. 56 Dzisiaj niewątpliwie 
należy dodać jeszcze ideologię gender 57. ideologia postmodernizmu została już 

52 Zob. K. Wojtyła, �soba i czyn, s. 315.
53 Zagadnienie to często stanowiło przedmiot refleksji Jana Pawła ii, tak w okresie przed, 

jak i po wyborze na papieża. Również podczas pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec św. 
wiele uwagi poświęcał w swoim nauczaniu tej problematyce (zob. W. Zagrodzki, Czło�
wiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce, Kraków 2002, s. 293–300).

54 W dziejach myśli filozoficzno-społecznej obecne są trzy główne koncepcje życia spo-
łecznego: indywidualizm, kolektywizm i personalizm (zob. M. Sztaba, Wychowanie spo�
łeczne, s. 236–247).

55 ideologia jest jednym z najmniej uchwytnych pojęć w naukach społecznych (D. McLel-
lan). Można powiedzieć, że jest ona systemem przekonań, dominującym obrazem świa-
ta, doktryną polityczną, reżimem prawdy, gdyż ofiarowuje język dyskursu społecznego 
i politycznego, zbiór założeń i reguł funkcjonowania społeczeństwa, a w jego ramach 
poszczególnego człowieka. ideologia to swoisty paradygmat w rozumieniu T. Kuhna, 
bo dzięki zestawowi zasad, doktryn i teorii „porządkuje” proces poznania intelektual-
nego. Tak rozumiana ideologia zawsze powiązana jest z władzą. Nic więc dziwnego, 
że ideologia panująca w danym czasie i miejscu reprodukuje iluzje społeczne, a wła-
dza będąca na jej usługach, utrwala je. Potwierdza ten fakt historia ideologii ostatnich 
wieków: faszyzmu, komunizmu, nacjonalizmu, fundamentalizmu religijnego (zob. 
M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną, s. 11–12).

56 Zob. M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną, s. 11–12.
57 Zob. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, tłum. 

D. Jankowska, J. Serafin, Kraków 2012.
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wnikliwie przeanalizowana i opisana w literaturze, ze szczegółowym wypunkto-
waniem jej antynomii i zagrożeń, zarówno dla społeczeństwa, jak i całej kultury 
rozumianej w sensie klasycznym (nauka, sztuka, moralność, religia) 58. W tym 
miejscu ograniczę się do przypomnienia tylko tych treści (tez) postmoderni-
zmu, które dotyczą wizji społeczeństwa i edukacji.

W postmodernizmie nie ma jednej, systematycznej koncepcji społeczeń-
stwa. Są natomiast fragmentaryczne i do tego ambiwalentne względem siebie 
projekty społeczeństwa prezentowane przez poszczególnych przedstawicieli 
omawianej ideologii. Ponieważ w postmodernizmie doszło do zanegowania 
logocentryzmu i wewnętrznej natury każdej rzeczy (w tym społecznej natu-
ry człowieka i wynikającej z niej potrzeby zrzeszania się i współpracy) 59, a na 
rzeczywistość patrzy się przez pryzmat gier językowych, dlatego też w miejsce 
wspólnoty naturalno-ontologicznej postmodernizm stawia etnocentryzm kul-
turowy wraz z ideą solidarności opartej wyłącznie na bliskości czasowo-przes-
trzennej. Społeczna wspólnota to tylko „wytwór czasu i przypadku” (Richard 
Rorty). Postmoderniści prezentują negatywną postawę wobec idei narodu, 
państwa narodowego oraz społeczeństwa obywatelskiego, kierując raczej swoją 
uwagę w stronę kosmopolitycznego społeczeństwa światowego. i chociaż w ich 
pismach pojawiają się takie kategorie jak: solidarność, sprawiedliwość, wol-
ność, pluralizm, etyka, to mają one specyficzną treść i zakres.

Niechęć do społeczeństwa obywatelskiego jest konsekwencją przyjętych 
przez postmodernistów założeń ontologicznych, antropologicznych i aksjolo-
gicznych. Wyraźnie widać to w propozycji społeczeństwa Richarda Rorty’ego. 
Będąc zdecydowanym zwolennikiem ustroju demokratycznego, opartego na 
instytucji parlamentu, postuluje on całkowitą separację sektora życia politycz-
no-publicznego od sfery prywatno-osobistej. Utopijna wizja społeczeństwa 
Rorty’ego związana jest z dominującą troską o ciągłe rozszerzanie zakresu 
ludzkiej wolności, poprzez zaangażowanie w kreowanie własnej indywidu-
alności i autonomii. Rorty uważał także, że najlepszą drogą do rozwiązywa-
nia problemów politycznych jest postawa ironisty, dążącego do estetyzacji  
polityki 60.

58 Zob. M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną, s. 12–19; M. Miczyńska-Kowalska, 
Wartości w postmodernizmie. Koncepcja dekonstrukcji rzeczywistości społecznej – analiza 
krytyczna, Lublin 2013.

59 Zob. M. Sztaba, Wychowanie społeczne, s. 191–260.
60 Zob. M. Żardecka-Nowak, Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa 

liberalnego, Lublin 2003.
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W postmodernistycznym myśleniu i wynikającym z niego działaniu nie ma 
miejsca na społeczeństwo obywatelskie. Problematyka życia społecznego w ana-
lizowanej ideologii nie jest logicznie spójna. Po pierwsze, bez „tworzywa” osób 
nie można mówić o społeczności jako wspólnocie. Po drugie, maksymalizacja 
pluralizmu i różnorodności, przy równoczesnym wykluczeniu gatunkowej jed-
norodności i społecznej natury człowieka, gubi fundament jedności społecz-
no-wspólnotowej. Po trzecie, postulowane wartości w gruncie rzeczy sprowadza-
ją się do poziomu werbalnych haseł, pozbawionych racjonalnego uzasadnienia. 
Po czwarte, społeczeństwo w postmodernizmie cechuje się permisywizmem, 
sceptycyzmem, relatywizmem, kulturą narcystyczną i egotyczną, w której nie ma 
miejsca na tzw. dobro wspólne. Niektórzy badacze zjawisk społecznych, np. Ni-
klas Luhmann oraz Jean Baudrillard, piszą wprost o „śmierci społeczeństwa” 61.

Postmodernizm kwestionuje dotychczasowe naukowe paradygmaty i osią-
gnięcia naukowe. Programowo neguje uniwersalność rozumu i klasyczną praw-
dę, a wraz z nią obiektywność poznania, pierwsze zasady, kryteria prawomoc-
ności nauki i ideę jedności. W ich miejsce stawia pojęcia chaosu, przygodności, 
fragmentaryczności czasu i przestrzeni, pluralizmu i tolerancji. W ten sposób 
postmodernizm propaguje i postuluje w nauce skrajny relatywizm epistemo-
logiczny, relatywizm aksjologiczny, deprecjację wartości rozumu i rozumności 
oraz racjonalności, kwestionowanie roszczeń do obiektywizmu i czystej rozum-
ności, zaniechanie abstrakcyjnego myślenia dyskursywnego na rzecz symulta-
nicznych przekazów wizualnych. Antyracjonalizm, negacja klasycznej prawdy 
i nominalizm skłaniają do epistemologicznego subiektywizmu i idealizmu. Na-
uka staje się jedną z równoprawnych form (rodzajów) wiedzy.

Postmodernizm ma swój edukacyjny paradygmat, a w nim nowe myślenie 
o wychowaniu i kształceniu. Edukacja w ponowoczesności opowiada się za ab-
solutyzacją indywidualizmu, jednostkowej tożsamości i wolności, wskazując 
na prawdę relatywną i pragmatyczną. Szkoła powinna być dopasowana do pra-
gnień i życzeń dziecka. W szkole ma być pełna tolerancja: religijna, światopo-
glądowa, kulturowa i odnośnie do orientacji seksualnych. W postmodernizmie 
pedagogika przyjmuje postać postpedagogiki lub antypedagogiki 62.

61 Zagadnienie wizji społeczeństwa w postmodernizmie analizuję i opisuję w artykule: 
Postmodernism and Neoliberalism as Modern Ideologies Threatening Today’s Civil So�
ciety. An Educator’s Afterthought in Terms of Catholic Church Social Doctrine, w: Reli�
gion long forgotten. The importance of Religion in Education towards Civile Society, red. 
D. Stępkowski, A. Murzyn, Kraków 2014, s. 97–110.

62 Zob. M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną, s. 13.
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Z postmodernizmem organicznie związana jest ideologia neoliberalizmu. 
Obie zaś znajdują swoje urzeczywistnianie w procesach globalizacji, które 
określane są jako międzynarodowe oblicze neoliberalizmu oraz sposób dys-
cyplinowania społeczeństwa (A. Saad-Filho, D. Johnson) 63. W neoliberalizmie 
cała rzeczywistość jest kreowana przez dyskurs rynkowy. Najważniejsza jest lo-
gika rynku, tzn. logika nieograniczonego wzrostu i zysku. Hegemonia dyskursu 
rynkowego doprowadza do niemal całkowitego rozbrojenia państwa (depolity-
zacji) i pozbawienia go władzy poprzez deprecjonowanie reguły polityczności 
życia publicznego; rozmontowywanie konkurencyjnych wobec kapitału form 
władzy, tzn. procedur demokratycznych w państwie; konstruowanie ujednoli-
conej przestrzeni kulturowej (konsumeryzm); tworzenie własnych mechani-
zmów władzy (korporacje) itd. Ta sytuacja sprawia, że rynkowe idee służą za 
podstawową matrycę w definiowaniu rzeczywistości, tożsamości osoby i relacji 
między ludźmi.

W neoliberalizmie społeczeństwo obywatelskie jest „podejrzane” 64. Dlate-
go kreuje się nowy typ społeczeństwa, które jest utkane ze stosunków opar-
tych na umowie. Społeczeństwo jest zbiorem jednostek i jako takie nie posiada 
żadnego celu (D. Boaz). Neoliberalizm kreuje atomistyczną wizję społeczeń-
stwa, odbierając ludziom wrażliwość na dobro wspólne. Oddala on społeczeń-
stwo od demokracji, „wyhamowując” ją i osłabiając ducha obywatelskiego, co 
w konsekwencji sprzyja procesowi odpodmiotowiania społeczeństwa. Dlatego 
coraz mniej mówi się o społeczeństwie obywatelskim na rzecz „społeczeństwa 
własności” (R. Legutko), „społeczeństwa udziałowców”(A. Aldridge), „społe-
czeństwa konsumentów” ( J. Baudrillard), „społeczeństwa spektaklu” (G. De-
bord) 65, „wspólnot komercyjnych” 66.

W neoliberalizmie homo politicus został zredukowany do homo oeconomi�
cus, a właściwie do homo consumens. Neoliberalizm zrównał ze sobą obywatela 
i konsumenta. Neoliberalny człowiek to niezmordowany, zawsze wydajny pro-
ducent i zarazem nienasycony konsument, konsumpcja bowiem jest podsta-
wową zasadą jednostkowej i społecznej egzystencji. Jest ona głównym aktem 
społecznym, który umożliwia jednostce udział w życiu społecznym i zarazem 
podstawowym mechanizmem jej uczestnictwa (M. Douglas). Człowiek auto-

63 Zob. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, s. 326–327.
64 Zob. M. Sztaba, Postmodernism and Neoliberalism as Modern Ideologies Threatening 

Today’s Civil Society.
65 Zob. E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, s. 49–51, 328–331.
66 Zob. tamże, s. 49.
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definiuje się poprzez wolność konsumencką. Brak dostępu do „wspólnoty ko-
mercyjnej” skutkuje poczuciem osamotnienia i utratą kontaktu ze światem.

Dla tak postrzeganej jednostki cnotami są m.in. egoizm, rywalizacja, walka 
o sukces i wydajność. Propagowana przez neoliberalizm „filozofia społeczna” 
prowadzi w gruncie rzeczy do rozbijania solidarności społecznej, czego wy-
razem są ataki na organizacje będące owocem społecznej samoregulacji. Bo 
przecież to rynek i korporacje mają być jedyną, realną i niezależną władzą oraz 
współczesnym wychowawcą 67.

W proces kreowania konsumenckiej tożsamości zaangażowane są media 
oraz edukacja. Ta ostatnia uległa już dyskursowi rynku. Współczesna eduka-
cja, kierując się logiką rynkową, podlega procesowi utowarowienia, realizując 
edukacyjny program ekonomii korporacyjnej 68. Wolny rynek, ze swoją logiką 
i ekonomicznymi prawami (z bankructwem włącznie), ma zapanować w całej 
edukacji. Jedynym odpowiednim systemem szkolnym powinien być według 
neoliberałów system prywatny, a więc w całości płatny. Edukacja neoliberalna 
bowiem jest utowarowiona, przez co przestaje być bezpłatnym prawem i do-
brem wspólnym. W neoliberalnej polityce oświatowej widoczne są następu-
jące trendy: prywatyzacja i konkurencja rynkowa w edukacji; wzmocniona, 
ideologiczna kontrola edukacji; zróżnicowanie i specjalizacja edukacji, z jaw-
ną faworyzacją przyrodoznawstwa i technologii; dążenie do uzawodowienia 
kształcenia. Chociaż liberałowie twierdzą, że troszczą się o jakość i doskonałość 
edukacji, to w gruncie rzeczy doprowadzają do „bezwstydnej selekcji między 
szkołami i w ich obrębie” (K. Joseph). Prawdziwa edukacja jest zarezerwowa-
na dla nielicznych, bardzo zdolnych i bogatych. Pozostali mają otrzymać mini-
mum odpowiedniej edukacji, określanej przez podstawy programowe. W per-
spektywie neoliberalnej, szkoła widziana jest jako dogodne miejsce dostępu do 
dzieci i młodzieży, w celu urabiania ich na konsumentów. Przygotowuje ona 
jednostkę przystosowaną do konsumpcyjnej rzeczywistości, poprzez podawa-
nie jej informacji, a nie wiedzy, a tym bardziej mądrości.

Wyżej opisane zjawiska są wyrazem instrumentalnego podejścia do oświaty. 
W tym kontekście mówi się o „inkorporacji edukacji”, polegającej na zawężaniu 
programów nauczania obowiązkowego do potrzeb życia ekonomicznego, a więc 
także do kształcenia siły roboczej. Nie dziwi więc fakt, że w tak rozumianej eduka-
cji niepotrzebne są historia, literatura ojczysta, geografia, filozofia itd., to znaczy 

67 Zob. tamże, s. 332–335, 342–343.
68 Zob. tamże, s. 13–37.
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przedmioty, które uczą myśleć i strzegą oraz pogłębiają ducha narodu i poczucie 
honoru. Dyskurs edukacyjny jest zawłaszczany przez dyskurs ekonomiczny. At-
mosfera szkoły przesycona jest coraz bardziej duchem rywalizacji uczniowskiej, 
nauczycielskiej, rodzicielskiej, administracyjnej, wszyscy bowiem chcą zdoby-
wać wyższe miejsca, pasjonując się udokumentowanym rangowaniem i statysty-
ką. Nauczyciel nie spełnia już żadnej misji, ani powołania. Jest tylko i wyłącznie 
usługodawcą na rynku oświatowym oraz technikiem oświaty, realizującym za-
łożenia jawne i ukryte. Ta uwaga odnosi się także do ministerstw zajmujących 
się oświatą na różnych poziomach. Nauczyciel dopatruje się wskaźników jakości 
własnej pracy w ilościowych danych ze sprawdzianów i testów swoich uczniów, 
minimalizując wychowawczą pracę z nimi. Nie ma zresztą na to czasu, bo podda-
ny został presji formalnych zasad awansu zawodowego. Poza tym dobrze wie, że 
za niesubordynację wobec reguł oświatowych i dyrektyw ministerialnych grozi 
mu utrata pracy. Nauczyciel współczesnej szkoły nie ma myśleć, tylko realizować 
wytyczne. Nie ma już też wychowywać (tzn. formować umysł, wolę i serce wy-
chowanka), bo głównym i jedynym wychowawcą ma być wolny rynek, a celem 
tych zabiegów jest urobienie jednostki na wydajnego producenta i jednocześnie 
nigdy nienasyconego konsumenta 69.

Antyreligijny humanizm (sekularyzm). Jan Paweł ii i Benedykt xvi, ko-
rzystając z doświadczeń historycznych, zwracają baczną uwagę na fałszywe 
i groźne wizje człowieka i społeczeństwa płynące dawniej z ateizmu 70, a dziś 
ze strony tzw. laicyzmu (sekularyzmu) 71. Negacja Boga poza tragicznymi skut-
kami dla samego człowieka – na co wskazuje myśl ponietzscheańska łącząca 
śmierć człowieka ze śmiercią Boga – ma także dalekosiężne reperkusje dla cy-
wilizacji w momencie, gdy staje się podstawą budowania życia społecznego 72. 

69 Zob. tamże.
70 Rzeczowej prezentacji problematyki ateizmu dostarcza artykuł Z.J. Zdybickiej, Ateizm, 

w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, s. 371–390.
71 istotę humanizmu ateistycznego opisał o. Henry de Lubac w 1944 r., w książce Dra�

mat humanizmu ateistycznego. Z wielką erudycją przeanalizował on idee A. Comte’a, 
L. Feuerbacha, K. Marksa i F. Nietzschego, dostrzegając w nich główne źród ło ateizmu 
xx wieku (zob. tenże, Dramat humanizmu ateistycznego, przekł. A. Ziernicki, Kraków 
2005); Problemom i dylematom ateizmu w xxi wieku, wiele uwagi poświecił w swoim 
nauczaniu Benedykt xvi (zob. Benedykt XVI. „Aby na nowo odkryć radość w wierze…”. 
Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu, red. M. Sztaba, 
Warszawa 2014, s. 139–173).

72 Ten pogląd podziela także P. Ricoeur, który dostrzega absurdalność i kryzysogenny 
charakter antyreligijnego humanizmu (zob. Kryzys, s. 179–180).
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Benedykt xvi wielokrotnie przestrzegał, że „negacja Boga pozbawia osobę jej 
fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku 
społecznego, w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby 
(…), zanegowana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego 
transcendencja wobec świata rzeczy” 73.

Sekularyzm w swej naturze i definicji jest zespołem poglądów i zwyczajów 
broniących humanizmu całkowicie oderwanego od Boga i całkowicie skon-
centrowanego na kulcie działania oraz produkcji, wypaczonego przez system 
konsumpcji i przyjemności, nietroszczącego się o niebezpieczeństwo „utraty 
własnej duszy” 74.

W świetle nauczania Jana Pawła ii można w kilku punktach ująć zagrożenia 
płynące z laicyzmu / ateizacji dla życia społecznego 75.

Po pierwsze, laicyzacja prowadzi do materialistycznej wizji człowieka, 
a w rezultacie do redukcji lub całkowitego podważenia godności osoby, negując 
integralną i adekwatną wizję człowieka oraz jego podmiotowość i autentyczną 
wolność 76. Pozbawienie człowieka godności i przysługujących mu praw, pro-
wadzi do wielorakich postaci przemocy, gdzie „silniejszy” ma różne imiona: 
„ideologia, władza ekonomiczna, nieludzki system polityczny, technokracja, 
agresywność środków społecznego przekazu” 77. Ta sytuacja generuje z kolei 
wciąż nowe nieustające konflikty pomiędzy osobami, grupami, narodami i pań-
stwami, przybierając różne formy przemocy, terroryzmu i wojny, zagrażając 
tym samym pokojowi.

Po drugie, osłabienie wrażliwości na Boga i w konsekwencji na człowieka, 
prowadzi nieuchronnie do materializmu praktycznego, który sprzyja rozpo-
wszechnianiu się patologicznego indywidualizmu (wynaturzonej wolności), uty-
litaryzmu i hedonizmu, gdzie wartości związane z „być” zostają zastąpione przez 
wartości związane z „mieć”. Materialistyczna wizja człowieka skutkuje z kolei 
poważnym zubożeniem relacji pomiędzy osobami. Papież, opisując te sytuacje, 
zauważa, że „właściwe kryterium, które powinno przesądzać o uznaniu godności 
osoby – to znaczy kryterium szacunku, bezinteresowności i służby – zostaje za-

73 Jan Paweł ii, Encyklika Centisimus annus, nr 13.
74 Zob. Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska Reconcilatio et paenitentia. � pojednaniu i po�

kucie (2.12.1984), nr 18.
75 Zagadnienie to rozwijam w artykule: Źródła ekskluzji społecznej, s. 77–81.
76 Zob. Jan Paweł ii, Encyklika Centisimus annus, nr 13.
77 Zob. Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska Christifideles laici. � powołaniu i misji świeckich 

w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II (30.12.1988), nr 5–6.
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stąpione przez kryterium wydajności, funkcjonalności i przydatności: drugi czło-
wiek jest ceniony nie za to, kim «jest», ale za to, co «posiada, czego dokonuje 
i jakie przynosi korzyści». Oznacza to panowanie silniejszego nad słabszym” 78.

Po trzecie, sekularyzm w prostej konsekwencji wiąże się z odejściem od 
moralności Dekalogu, który z kolei będąc konkretyzacją prawa naturalnego, 
stanowi etyczno-moralny fundament, na którym powinno być budowane au-
tentyczne życie społeczne 79.

Po czwarte, negacja Boga prowadzi do negacji grzechu, utraty poczucia grze-
chu. Papież w tym kontekście mówi o wypaczeniu, martwocie czy też znieczu-
leniu sumień. Zjawisko to jest wysoce niebezpieczne zarówno dla życia indywi-
dualnego, jak i społecznego, ponieważ jak zauważa Ojciec św., poczucie grzechu 
jest „ściśle powiązane ze świadomością moralną, z poszukiwaniem prawdy, 
z pragnieniem odpowiedzialnego korzystania z wolności” 80. Wraz z utratą po-
czucia grzechu, które jest niejako „termometrem” świadomości moralnej czło-
wieka, grzech rozprzestrzenia się, mając coraz częściej przyzwolenie społeczne, 
a nawet legitymizację. Ta sytuacja prowadzi do powstawania coraz to nowych 
grzechów społecznych, zagrażających życiu społecznemu w jego różnych dzie-
dzinach 81. Zdaniem Papieża utrata poczucia grzechu nie tylko generuje tzw. 
grzechy społeczne, ale także sprzyja tworzeniu się i utrwalaniu prawdziwych 
„struktur grzechu”, co widoczne jest chociażby w kontekście instytucjonalnych 
zagrożeń życia ludzkiego oraz w kontekście różnych form imperializmu i praw-
dziwie bałwochwalczego kultu pieniądza, ideologii, klasy czy też technologii 82.

Po piąte, zeświecczona cywilizacja głosząca idee życia ludzkiego bez Boga, 
stanowi poważne zagrożenie dla podstawowej i naturalnej społeczności osób, 

78 Jan Paweł ii, Ecyklika Evangelium vitae, nr 23.
79 O ważności Dekalogu dla budowania „zdrowego” społeczeństwa i autentycznej demo-

kracji uczył Jan Paweł ii podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991 r.
80 Jan Paweł ii, Adhortacjaapostolska Reconcilatio et paenitentia, nr 18.
81 Określenie „grzech społeczny” ma znaczenie wyraźnie analogiczne. U podstaw każde-

go takiego grzechu znajduje się konkretny grzech osobisty. Gdy Kościół mówi o „sy-
tuacjach grzechu” lub „grzechu społecznym”, to rozumie je jako owoc, nagromadzenie 
i zbiór wielu grzechów osobistych. Papież zamiennie używa takich terminów jak grzech 
społeczny, grzech strukturalny, struktury grzechu, instytucje grzechu (zob. Jan Paweł ii, 
Adhortacja apostolska Reconcilatio et paenitentia, nr 16, 18; J. Orzeszyna, Grzech spo�
łeczny, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 
2003, s. 175–183).

82 Zob. Jan Paweł ii, Encyklika Evangelium vitae, nr 24; tenże, Encyklika Sollicitudo rei 
socialis. Społeczna troska Kościoła (30.12.1987), nr 36–37.
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jaką jest rodzina. Laicyzacja wraz z tendencjami indywidualistycznymi oraz 
lansowaną „filozofią” utylitaryzmu i hedonizmu, prowadzą do desakralizacji 
małżeństwa i rodziny, legitymizacji rozwodów, osłabienia więzi międzyosobo-
wych wewnątrz rodziny, traktowania dziecka jako intruza i agresora, pozbawia-
nia małżeństwa i rodziny źród ła miłości i wierności, jakim jest Bóg 83.

Po szóste, laicyzacja powodująca „utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijań-
skiego”, poprzez wyżej wspomniane propozycje teoretyczno-praktyczne, powo-
duje u współczesnych ludzi lęk przed przyszłością. Ludzie są zdezorientowani, 
niepewni, pozbawieni nadziei. Wielu ludzi dręczy wewnętrzna pustka i utrata 
sensu życia z racji rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji. Ta sytuacja 
prowadzi do zanikania coraz bardziej przejawów solidarności międzyludzkiej, 
co z kolei generuje coraz większe poczucie osamotnienia i pozbawienia uczu-
ciowego oparcia 84. Odcinanie człowieka od sacrum prowadzi do dehumanizacji 
życia. Zdaniem Jana Pawła ii „człowiek i społeczeństwo, dla którego nic już nie 
istnieje święte, wbrew wszelkim pozorom ulega dekadencji” 85. Benedykt xvi 
dodaje zaś, że „humanizm wykluczający Boga jest humanizmem nieludzkim, 
jedynie humanizm otwarty na Absolut może przewodzić w krzewieniu i reali-
zacji form życia społecznego i obywatelskiego” 86.

Pozytywny wymiar kryzysu

Kryzys, będąc z natury swej negatywnym zjawiskiem, może nieraz także 
wywrzeć pozytywny wpływ, gdy staje się okazją do „otrzeźwienia”. Może tak-
że uświadomić ludzkości jej nieumiarkowanie i skłonić ją do powściągliwości. 
Kryzys niewątpliwie odgrywa wielką rolę w ewolucji biologicznej 87 i ewolucji 
naukowej, co potwierdzają rewolucje naukowe, o których pisali Karl R. Popper 

83 Zob. Jan Paweł ii, List do Rodzin, nr 6–20.
84 Zob. Jan Paweł ii, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. � Kościele w Europie 

(28.06.2003), nr 7–8. Jak pokazuje historia, finalnym momentem ateizmów wolun-
tarystycznych była apoteoza pesymizmu, absurdu i relatywizmu aksjologicznego, a co 
za tym idzie, dramat zagubienia sensu życia oraz definitywne pogrzebanie nadziei. Po-
dobne skutki rodzą współczesne propozycje nietolerancyjnego „laicyzmu”, przed czym 
przestrzega Benedykt xvi, wskazując na chrześcijaństwo jako religię wielkiej nadziei 
(zob. Benedykt xvi, Encyklika Spe salvi. � nadziei chrześcijańskiej (30.11.2007).

85 Jan Paweł ii, Encyklika Dives in misericordia. Boże miłosierdzie (30.11.1980), nr 2.
86 Benedykt xvi, Encyklika Caritas in veritate, nr 78.
87 R. Thom, Kryzys i katastrofa, s. 164–165.
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i Thomas Kuhn. Niektórzy badacze omawianego zjawiska stwierdzają wprost, 
że kryzys jest istotnym elementem każdego postępu 88.

Benedykt xvi, odnosząc się do obecnej sytuacji kryzysu, podkreśla, że „sta-
wia nas ona nieuchronnie wobec wyborów odnoszących się coraz bardziej do 
przeznaczenia człowieka, który zresztą nie może abstrahować od swej natury 
(…). Kryzys zobowiązuje nas do ponownego przemyślenia naszej drogi, do 
przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych form zaangażowania, do korzy-
stania z pozytywnych doświadczeń i odrzucenia negatywnych. W ten sposób 
kryzys staje się okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów. W tej per-
spektywie, raczej pełnej ufności niż rezygnacji, należy stawić czoło obecnym 
trudnościom” 89. Papież zauważa, że w tym zmaganiu się z kryzysem potrzeba 
„głębokiej odnowy kulturowej i odkrycia zasadniczych wartości, na których 
można budować lepszą przyszłość” 90.

Jak przeciwdziałać arché i przyczynom kryzysu społecznego?

Zasygnalizowane w artykule źród ło i różnorakie przyczyny współczesnego 
kryzysu społecznego domagają się systemowego ich rozwiązywania. Należy 
każdej z nich przyjrzeć się z osobna, szukając dróg przeciwdziałania im. Obec-
nie wskażę tylko na pewne kroki, które trzeba podjąć w tej materii.

Po pierwsze, należy powrócić w refleksji nad rzeczywistością społeczną do 
metafizyki oraz teologii. Dzięki nim badacz zjawisk społecznych będzie wraż-
liwszy na prawdę bytu i prawdę o dobru bytu 91 oraz na transcendencję i du-
chowość 92. i tak np. zjawisko marginalizacji społecznej zobowiązuje do kry-
tycznego i uwzględniającego naczelne wartości pogłębienia kategorii „relacji”. 

88 Zob. J. Białostocki, Kryzys w sztuce, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, s. 249–250.
89 Benedykt xvi, Encyklika Caritas in veritate, nr 53.
90 Tamże.
91 Tym zagadnieniem zajmuje się etyka, analizując szczególnie doświadczenie etyczne 

człowieka (zob. M. Sztaba, Troska bł. Jana Pawła II o etyczno�moralne podstawy życia 
społecznego, Kraków 2011, s. 33–66).

92 Zob. M. Sztaba, Jaka pedagogika i jaka duchowość? W poszukiwaniu adekwatnej, realnej 
i integralnej koncepcji pedagogiki, w: Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości?, 
red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Sieradz 2013, s. 114–134; tenże, Zagadnie�
nia duchowości i religijności w integralnym wychowaniu osoby, w: Wychowanie integralne 
w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, red. s. M. L. Opiela, E. Świdrak, M. 
Łobacz, Lublin 2014, s. 61–85.
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Zadania tego – stwierdza Benedykt xvi – nie można spełnić tylko za pomocą 
nauk społecznych, które nieraz bardzo zewnętrznie ujmują to zagadnienie, nie 
dochodząc do istoty rzeczy. W związku z tym faktem papież proponuje, aby 
odkrywać na nowo metafizyczną wizję relacji między osobami, ubogaconą 
i ukierunkowaną w objawieniu chrześcijańskim, „zgodnie z którym wspólnota 
ludzi nie wciąga w siebie osoby, unicestwiając jej autonomię, jak ma to miejsce 
w różnych formach totalitaryzmu, ale bardziej ją dowartościowuje, ponieważ 
relacja między osobą a wspólnotą to stosunek osobowej pełni do innego ro-
dzaju pełni” 93. Podobnie ma się rzecz z takimi pojęciami jak: wspólnota, rodzi-
na, społeczeństwo, zasady życia społecznego itd. Filozofia i teologia dają realną 
i mądrościową perspektywę rozumienia rzeczywistości społecznej 94.

Po drugie, należy przezwyciężyć kryzys myślenia spowodowany m.in. do-
minacją instrumentalnej racjonalności. Myślenie nie może dokonywać się poza 
prawdą i pytaniem o cel i sens istnienia oraz właściwą hierarchię wartości. Józef 
Tischner podkreślał, że stare myślenie było myśleniem w świetle przedmiotów, 
nowe zaś powinno dokonywać się w świetle wartości, szczególnie dobra. Nauka 
powinna starać się usprawiedliwiać świat, uzasadniać jego istnienie w świetle 
dobra. i podobnie jak kiedyś Platon w swojej metaforze jaskini proponował 
uprawianie nauki jako walki ze złudzeniami (iluzjami), a na początku nowożyt-
ności Kartezjusz ujmował naukę jako walkę z kłamstwem, tak w czasach współ-
czesnych nauka powinna podjąć walkę o prawdę 95 i pewność przeciwko nie-
pewności, kłamstwu, złudzeniom i ideologiom 96. Pedagog jako badacz zjawisk 
społecznych powinien być świadomy różnych rodzajów racjonalności, takich 
jak: metafizyczna / ontologiczna, epistemologiczna, metodologiczna, scjenty-
styczna, technologiczna, aksjologiczna i umieć posługiwać się nimi w proce-
sach diagnozy i prognozowania 97. Badacz rzeczywistości społecznej powinien 

93 Zob. Benedykt xvi, Encyklika Caritas in veritate, nr 53; M. Sztaba, Źródła ekskluzji 
społecznej, s. 87–89.

94 Przykładem takiego odczytywania rzeczywistości w intedyscyplinarnym dialogu jest 
katolicka nauka społeczna (zob. Papieska Rada iustitia et Pax, Kompendium nauki spo�
łecznej Kościoła, Kielce 2005; M. Sztaba, Wychowanie społeczne, s. 183–352).

95 Benedykt xvi w kontekście wielkich społecznych problemów, m.in. wykluczenia 
społecznego, uczy, że prawdy potrzebują: „rozwój, dobrobyt społeczny i właściwe roz-
wiązywanie poważnych problemów społeczno-ekonomicznych trapiących ludzkość. 
Jeszcze bardziej potrzebują tego, aby prawda ta była miłowana i by o niej świadczono” 
(Encyklika Caritas in veritate, nr 5).

96 Zob. J. Tischner, Kryzys myślenia, s. 202–206.
97 Zob. U. Morszczyńska, Racjonalność w badaniach pedagogicznych, s. 370–382.
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dbać o naukową jakość wytwarzanej wiedzy, poprzez troskę o jej ontologiczne, 
epistemologiczne, metodologiczne i aksjologiczno-etyczne podstawy 98.

Po trzecie, działania pedagoga społecznego w celu zmiany świata na lepsze, 
powinny dokonywać się w myśl zasady caritas in veritate in re sociali 99. Uczył 
o niej Benedykt xvi, wskazując na ścisły związek miłości z prawdą w działaniu 
społecznym, ponieważ „bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma 
świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje 
uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dziele-
nia społeczeństwa, a tym bardziej społeczeństwa zmierzającego do globaliza-
cji, w trudnych momentach jak obecnie” 100. Miłość w prawdzie potrzebna jest 
w procesie autentycznego „ulepszania” świata, jego diagnozy i adekwatnej pro-
gnozy. „Miłość nie wyklucza wiedzy, co więcej, domaga się jej, krzewi ją i oży-
wia od wewnątrz. Wiedza nie jest nigdy tylko dziełem inteligencji. Można ją 
oczywiście sprowadzić do kalkulacji lub doświadczenia, ale jeżeli ma być wie-
dzą zdolną ukierunkować człowieka w świetle pierwszych zasad i jego ostatecz-
nych celów, powinna być «przyprawiona solą» miłości. Działanie bez wiedzy 
jest ślepe, a wiedza bez miłości jałowa. istotnie, «Ten bowiem, kto kieruje się 
prawdziwą miłością, usilnie wytęża swój umysł, by odkryć przyczyny nędzy 
i znaleźć sposoby jej zwalczania i zdecydowanego przezwyciężenia». W obli-
czu zjawisk, które mamy przed sobą, miłość w prawdzie wymaga przede wszyst-
kim poznania i zrozumienia, ze świadomością i poszanowaniem specyficznej 
kompetencji każdego poziomu wiedzy. Miłość nie jest późniejszym dodatkiem, 
załącznikiem do zakończonej już pracy różnych dyscyplin, lecz prowadzi z nimi 
dialog od samego początku. Wymogi miłości nie sprzeciwiają się wymogom 
rozumu. Wiedza ludzka jest niewystarczająca, a konkluzje płynące z wiedzy nie 
będą mogły nigdy wskazywać samodzielnie drogi prowadzącej do integralnego 
rozwoju człowieka. Trzeba zawsze iść dalej: wymaga tego miłość w prawdzie. 
Jednak pójście dalej nie oznacza nigdy abstrahowania od konkluzji rozumu, za-
przeczania jego wynikom. Nie ma inteligencji, a potem miłości: istnieje miłość 
ubogacona inteligencją oraz inteligencja pełna miłości” 101.

W maju 1935 roku Edmund Husserl w wygłoszonym wykładzie w Wied-
niu stwierdził, że „narody Europy są chore, sama Europa, mówi się, znalazła się 

98 Zob. M. Sztaba, W trosce o wiedzę pedagogiczną / wiedzę w pedagogice wolną od iluzji. 
Część II, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, nr 1, s. 9–31.

99 Zob. Benedykt xvi, Encyklika Caritas in veritate, nr 5.
100 Tamże, nr 5.
101 Tamże, nr 30.
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w stanie kryzysu” 102. Także dziś, słowa te nie straciły na aktualności. Badaczom 
pozostaje więc czujność i umiejętność odkrywania źród ła i przyczyn współcze-
snego kryzysu społecznego, po to, aby adekwatnie przekształcać świat, budując 
„miasta człowieka” 103.
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StreSzczenie

Powszechna jest opinia, że współczesność uwikłana jest w procesy o cechach kry-
zysu. Liczne raporty wskazują na wszechobecny i wieloaspektowy kryzys, który doty-
czy wszystkich sfer życia społecznego: polityki, kultury z jej klasycznymi dziedzina-
mi, takimi jak: nauka, etyka, sztuka i religia, ekonomii oraz życia międzynarodowego 
i jego instytucji. Adekwatna diagnoza kryzysu domaga się mądrościowego namysłu 
nad jego źród łem i przyczynami. Tylko wtedy bowiem, gdy pytamy się o arche dane-
go zjawiska i jego liczne przyczyny, jesteśmy w stanie dojść do istoty analizowanego 
zjawiska, rzeczowo je zdiagnozować i zaproponować właściwą prognozę. Nie wystar-
czy więc diagnozować współczesności i nękających ją kryzysów tylko w perspektywie 
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socjologicznej, psychologicznej, kulturowej, czy też pedagogicznej, ale należy czynić 
to także w perspektywie filozoficznej i teologicznej. Filozofia – szczególnie metafizy-
ka i ontologia – uczula na problematykę przyczyn i źródeł. Teologia zaś, współpracu-
jąc z klasyczną filozofią, szuka sensu, dostarczając mądrościowego wymiaru refleksji. 
Proponowany artykuł, uwzględniając powyższe uwagi, jest próbą wskazania na źród ło 
i liczne przyczyny współczesnego kryzysu. W pierwszej kolejności zwraca on uwagę 
na problemy związane z definiowaniem pojęcia kryzysu. Następnie wskazuje na źród-
ło kryzysu społecznego, którym jest kryzys prawdy. W dalszej kolejności analizuje 
wybrane przyczyny współczesnego kryzysu. W ostatniej części wskazuje na sposoby 
przeciwdziałania źród łu i przyczynom omawianego zjawiska.

Słowa kluczowe: kryzys, źród ła kryzysu, wielopostaciowy kryzys społeczny.

Summary

it is commonly known that the present time is involved in the process with the attri-
butes of crisis. Numerous reports indicate to ubiquitous and multi-faceted crisis which 
concerns all the social spheres: politics, culture with its classical fields such as: educa-
tion, ethics, art, religion, economy as well as international life and its institutions. An 
appropriate assessment of crisis requires wisdom consideration to its source and causes. 
Since only when, we ask about arche of the given phenomenon and its numerous causes, 
we are able to reach to the nature of the analyzed phenomenon, asses it accurately and 
suggest an appropriate forecast. it is not enough to asses the present time and bother-
ing it crises only in the sociological, psychological, cultural or pedagogical perspective, 
but also it has to be done in the philosophical and theological perspective. Philosophy 
– especially metaphysics and ontology – sensitizes to the issues of causes and sources, 
whereas theology cooperating with classical philosophy, seeks the sense providing wis-
dom dimension of reflection. The suggested article, considering above remarks, is an 
attempt to point out to the source and numerous causes of the contemporary crisis. in 
the first place, it attracts the attention to the problems connected with the defined term 
of crisis. Then, it indicates the source of social crisis which is the crisis of truth. Next, it 
analysis the chosen reasons of the contemporary crisis. in the last part, it points out to 
the ways of preventing the source and causes of the discussed phenomenon.

key wordS: crisis, sources of the crisis, a social crisis multiforme.
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