
Witold Zdaniewicz

"Kryzys moralny czy transformacja
wartości? : Studium socjologiczne",
Janusz Mariański, Lublin 2001 :
[recenzja]
Wrocławski Przegląd Teologiczny 10/1, 195-198

2002



OMÓWIENIA I RECENZJE 195

się światłem Słowa [...]”n. Troska o przyszłość łączyć się powinna z dowartościowa
niem tradycji, a bolesny krzyk Nietzschego dopełnia racjonalne argumenty Tomasza 
z Akwinu. W tej perspektywie intelektualne poszukiwanie nowego oblicza Boga post- 
modernistów może się okazać składnikiem wielkiego projektu. Jakże znamienne są te 
słowa na progu XXI wieku.

Jan W adowski

Janusz Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? 
Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 
2001, ss. 500.

Studium socjologiczne K ryzys m oralny czy transformacja w a rto śc i?, napisane przez 
ks. Janusza Mariańskiego, jest do pewnego stopnia kontynuacją wydanej w 1990 r. jego 
książki M oraln ość  w proces ie  przem ian. Szkice socjologiczne. O ile pierwsze opracowa
nie dotyczyło kondycji moralnej społeczeństwa polskiego do 1989 r., to drugie jest po
święcone wyłącznie przemianom wartości moralnych w warunkach transformacji ustro
jowej w ostatniej dekadzie XX wieku. Autor zakłada, że w fazie kształtowania się 
społeczeństwa polskiego o charakterze pluralistycznym proces przemian wartości i norm 
moralnych ulega pewnemu przyspieszeniu oraz zróżnicowaniu. Wyzwania, przed jakimi 
stoimy, są coraz bardziej widoczne, nawet jeżeli mówienie o kryzysie moralności jest rów
nie stare jak sama moralność.

Autor stawia poniekąd prowokacyjne pytanie, czy w szybko zmieniającym się społe
czeństwie polskim mamy do czynienia z rozpadem wartości moralnych (kryzys moralny), 
czy z ich stopniową rekonstrukcją lub transformacją. Ogranicza się do określenia stanu 
i kierunku przemian, na jaki pozwalają dostępne (publikowane, ale i częściowo niepubli
kowane) raporty z badań socjologicznych oraz sondaży opinii publicznych z ostatniej de
kady XX wieku, powstrzymując się od wszelkich przedwczesnych rozstrzygnięć i konsta
tacji. Polskie transformacje moralne nie rozpoczęły się nagle, lecz rozwijały się wcześniej. 
Przełom 1989 r. oznacza jedynie przejście do jakościowo nowej fazy w istocie tego same
go procesu, który mogliśmy obserwować w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Społeczeństwo polskie jest w fazie radykalnych przemian społecznych, które nie prze
biegają jednoznacznie. Z jednej strony zaznaczają się jeszcze silne procesy instytucjonali
zacji i tradycji, powodujące umocnienie się struktury społecznej, działające hamująco na 
zmianę społeczną, przystosowujące młode pokolenie do istniejących wartości, norm i wzo
rów zachowań. Podtrzymują one, a nawet wzmacniają zastaną strukturę interesów i war
tości. Z drugiej strony nasilają się procesy indywidualizacji, niosące z sobą cyrkulację prze
lotnych stosunków, ról i statusów, niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm 
i więzi między ludźmi (anomia), ale i szanse wolnego, samodzielnego oraz odpowiedzial
nego kształtowania własnego projektu życia. Przejściowy okres, w którym żyjemy, jest 
postrzegany i analizowany zarówno w kategoriach kontynuacji, jaki dyskontynuacji. Au-

11J. Życiński, Bóg postmodemistów..., dz. cyt., s. 184.
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tor recenzowanej pracy ujmuje dokonujące się przemiany w wartościach moralnych w ra
mach czterech modeli (scenariusze przemian).

Studium socjologiczne o wartościach moralnych składa się z pięciu rozdziałów. 
W pierwszym rozdziale jest ukazany kontekst społeczno-kulturowy przemian w warto
ściach moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów postmodernistycznych, oraz 
cztery scenariusze (modele) wyjaśniające dokonujące się przemiany w dziedzinie życia 
moralnego (model sekularyzacji, indywidualizacji, rekonstrukcji i rewitalizacji). W roz
dziale drugim są omówione główne orientacje moralne Polaków: ogólny stosunek do norm 
moralnych, religijne, społeczne i indywidualne kryteria dobra i zła moralnego, relatywizm 
moralny oraz wzajemne powiązania religii i moralności. Rozdział trzeci jest poświęcony 
wartościom prospołecznym: deklarowanym ocenom dotyczącym tzw. natury ludzkiej i spo
łeczeństwa, miłości bliźniego jako naczelnej zasadzie etycznej oraz postawom Polaków 
wobec różnorodnych wartości prospołecznych. Obszerny rozdział czwarty zawiera roz
ważania na temat wartości prorodzinnych: rodzina jako wartość uniwersalna, podobień
stwa i różnice w postawach moralnych rodziców i dzieci, wartości związane z moralno
ścią małżeńską oraz wychowanie ku wartościom w rodzinie (style wychowania). 
W rozdziale piątym są analizowane kwestie związane z bardzo cenioną przez Polaków 
wartością, jaką jest wolność, oraz z przemianami autorytetów w świadomości zbiorowej.

Ks. J. Mariański koncentruje się w swoich rozważaniach na płaszczyźnie analiz socjo
logicznych, wtórnie tylko dotykając perspektyw socjotechnicznych i wartościujących. Je
żeli odwołuje się do niektórych wskazań etyki chrześcijańskiej, to interesuje go jedynie 
zgodność lub niezgodność rzeczywistych postaw wartościujących Polaków z tym syste
mem etycznym, a nie jego wartość obiektywna. W rozważaniach socjologicznych odwo
łuje się do wyników badań empirycznych pochodzących z różnych źródeł, odnoszących 
się do różnych okresów czasu (głównie z lat dziewięćdziesiątych), nie zawsze w pełni 
porównywalnych. Dotyczą one bardziej środowisk młodzieżowych niż ludzi dorosłych. 
Nie obejmują także wszystkich dziedzin tradycyjnie zaliczanych do socjologii moralno
ści. W świetle zgromadzonych danych z badań socjologicznych i sondażowych usiłuje 
opisać procesy charakteryzujące się zmienną ciągłością, dość znaczną nieprzewidywalno- 
ścią oraz podatnością na oddziaływanie różnych podmiotów indywidualnych i zbiorowych. 
Procesy przemian w wartościach moralnych są rozciągnięte w czasie.

Wprawdzie Autor nazbyt skromnie pisze: „Wypowiadane konkluzje mają raczej cha
rakter wstępny, często są pozbawione rygorystycznej precyzji, aspirują raczej ku analizom 
cząstkowym oraz skupiają się głównie na diagnozie kondycji moralnej polskiego społe
czeństwa. Nie pretendują do miana całościowej i spójnej syntezy, ukazującej głębokie pro
cesy przemian społecznych i moralnych” (s. 24), ale w istocie czytelnik otrzymuje pogłę
bione studium socjologiczne ukazujące moralność polską końca XX wieku, głównie na 
płaszczyźnie uznawanych wartości moralnych i ich przemian w warunkach transformacji 
ustrojowej.

Sformułowane tezy i hipotezy są mocno osadzone w rozległej empirycznej dokumen
tacji i nie dotyczą wyłącznie bilansu negatywów. W recenzowanym studium socjologicz
nym wskazuje się zarówno na stan, jak i dynamikę wybranych wartości moralnych w spo
łeczeństw ie polskim oraz na kierunek dokonujących się przemian. W polskich 
opracowaniach dotyczących transformacji społecznych, politycznych, gospodarczych czy



OMÓWIENIA I RECENZJE 197

kulturowych brakuje pozycji diagnozującej transformacje moralne w ostatniej dekadzie 
XX wieku.

Zdanie takie spełnia w znacznej mierze książka ks. Janusza Mariańskiego Kryzys mo
ralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne. Wzbogaca ona w wyraźny spo
sób dorobek polskiej socjologii moralności, a poprzez wypracowany teoretyczny model 
badania moralności daje szeroką perspektywę dla bardziej pogłębionych diagnoz empi
rycznych. W badaniach nad procesami transformacji w społeczeństwie polskim przeważa 
problematyka kształtowania się nowego ładu instytucjonalnego (reguły i normy stabilizu
jące porządek społeczny, gospodarczy i polityczny), mniej uwagi zwraca się na elementy 
związane z wartościami moralnymi czy szerzej: więzią moralną. Proces transformacji post
komunistycznej ma charakter wielowymiarowy, o jego kształcie decydują zarówno ele
menty ładu instytucjonalnego, jak i mniej uchwytne empirycznie, o charakterze mentalno- 
kulturowym. Moralne skutki transformacji ustrojowej są niezwykle rzadko przedmiotem 
badań socjologicznych.

Opisane przez Autora scenariusze przemian w orientacjach moralnych młodzieży i do
rosłych członków polskiego społeczeństwa wskazują, że idzie tu o coś więcej niż tylko
o jakieś rutynowe, mało znaczące zmiany. Jeżeli w moralności istnieje coś takiego jak 
„twarde jądro” i „miękkie peryferie”, to zmiany w wartościach moralnych przesuwają się 
z peryferii do centrum. Wielu Polaków popada w moralną niepewność, a nawet chaos. 
Tracą orientację w zakresie odróżnienia dobra i zła, między tym, co moralne i niemoralne. 
Zmiany w ogólnych orientacjach moralnych zapowiadają rozwijającą się fazę uwolnienia 
się z moralnego osądu konkretnych dziedzin życia codziennego. Uniwersum moralne Po
laków wskazuje nie tyle na „upadek” wartości dotychczasowych (tradycyjnych), ile raczej 
mieszaninę czy syntezę wartości tradycyjnych i nowoczesnych. Włączają oni do swojego 
systemu wartości „nowe”, a równocześnie pozostają przy wartościach „starych”. W obec
nej fazie przemian moralnych w Polsce mamy jednak do czynienia bardziej z procesem 
rozpadu wartości moralnych (kryzys moralny) niż z transformacją wartości rozumianą jako 
umacnianie się obiektywnego porządku (ładu moralnego).

Zmiany w wartościach i normach moralnych -  stwierdza ks. J. Mariański -  dokonują 
się na skali od wartości powinności (obowiązku) do wartości samorealizacyjnych, często
o charakterze indywidualistycznym, a nawet hedonistycznym. Aprobata dla wartości sa
morealizacyjnych wiąże się z próbami odchodzenia od tradycyjnych systemów etycznych 
(m.in. religijnych), wraz z dążeniem do emancypacji, autonomizacji jednostki oraz kryty
ką wszelkich autorytetów. Wielu Polaków odchodzi od etyki mówiącej o trwałych i uni
wersalnych kryteriach dobra i zła, ku etyce indywidualnego sumienia. W konsekwencji 
wybory moralne rzadko są określone ogólnymi zasadami i regułami, o tym, co dobre i złe, 
stanowi każdy we własnym zakresie. Łatwo jest więc o moralny permisywizm, relaty
wizm czy nawet nihilizm moralny.

Dość często mówi się o „starzeniu się” wartości lub o ich relatywizmie. Ten stan rze
czy, nakładający się jeszcze na kryzysy społeczne, nie może być jednak usprawiedliwie
niem dla etyki pesymizmu i rezygnacji. Wprost przeciwnie, dzisiaj wyraźniej niż dawniej 
dostrzega się konieczność opracowania i wdrożenia w życie etyki odpowiedzialności za 
ludzkość w stosunku do bliższej i dalszej przyszłości. Dokonujące się przewartościowa
nia w wartościach moralnych nie muszą oznaczać tylko ich rozpadu, w dłuższej perspek-



198 OMÓWIENIA I RECENZJE

ty wie mogą okazać się początkiem nowych kształtów moralności, bodźcem do jej budo
wania czy konsolidacji. Nie mamy także pewności, iż zarysowujące się trendy w przemia
nach wartości moralnych będą nadal kontynuowane. Książka J. Mariańskiego -  jakkol
wiek ukazuje wiele negatywnych z chrześcijańskiego punktu widzenia przemian w kondycji 
moralnej społeczeństwa polskiego -  nie pozbawia czytelnika pewnych oznak nadziei.

Trudno nie przyznać racji Autorowi, że załamanie się kondycji moralnej społeczeń
stwa polskiego nastąpiło już wcześniej. W latach dziewięćdziesiątych pewne zjawiska uległy 
jedynie pogłębieniu i upowszechnieniu. Twierdzenie, że przed 1989 r. moralność Polaków 
miała chrześcijański wymiar, jest przesadą, bardziej mitem i stereotypem niż rzeczywisto
ścią. Współcześnie zaznacza się z pewnością proces polaryzacji i „konscjentyzacji” po
staw i zachowań moralnych. Wydaje się powoli zwiększać krąg ludzi zdecydowanie i świa
domie odpowiadających się za doktryną moralną Kościoła i jeszcze szybciej krąg ludzi 
świadomie kwestionujących poszczególne elementy tej doktryny. Ci pierwsi starają się na 
swój sposób realizować wezwanie Jana Pawła II z 6 czerwca 1991 r. w Olsztynie do kształ
towania nowego stylu bycia katolikiem, ci drudzy rozwijają jakieś elementy ponowocze- 
snej moralności. Hipoteza ta nie znalazła jeszcze pełnego uprawomocnienia w wynikach 
badań empirycznych nad świadomością moralną Polaków, ale jest wielce prawdopodobną.

ks. W itold Z daniew icz

Ks. Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia 
aksjologiczne, RW KUL, Lublin 2001

Temat demokracji jest obecnie jednym z najważniejszych tematów w literaturze na
ukowej i publicystyce. Do autorów różnych opracowań na ten temat dołączył również 
swoją rozprawą pt. U p o d sta w  dem okracji. Zagadnienia aksjo log iczne , znany polski filo
zof, ks .prof. Stanisław Kowalczyk, prof. zw., KUL-u i UKSW.

Prezentowana tu książka ks. Stanisława Kowalczyka składa się z wstępu, dwóch części 
i zakończenia. We wstępie Autor podaje, dlaczego zajął się zagadnieniem demokracji, 
która w dzisiejszych czasach stała się zagadnieniem pierwszoplanowym.

Część pierwsza poświęcona jest historycznym aspektom zagadnienia demokracji. Po
daje ona przegląd poglądów różnych filozofów i kierunków filozoficznych. Szczególnie 
uwzględnia filozofię klasyczną (Platon, Arystoteles, św. Augustyn). Część druga stanowi 
systematyczne przedstawienie zagadnienia demokracji, szczególnie z punktu widzenia jej 
związku z wartościami.

Aspekt historyczny pracy rozpoczyna przedstawienie poglądów wielkiego myśliciela 
greckiego -  Platona i jego koncepcji sprawowania władzy w państwie, przedstawionej w 
dziełach P ań stw o , P olityk  i P raw a. Autor ukazuje kontrowersje wokół modelu państwa 
platońskiego między tymi filozofami, którzy uważają, że model państwa idealnego u Pla
tona był propagowaniem państwa totalitarnego, a tymi, którzy uważają, że koncepcję pań
stwa platońskiego należy interpretować w ówczesnym kontekście historyczno-społecz
nym, aksjologicznym i kulturowym, przy czym celem Platona było wskazanie na rolę 
etyczną i wychowawczą państwa. Niewątpliwie model państwa idealnego u Platona za
wiera elementy ustroju totalitarnego. Jego zaś koncepcja demokracji przedstawia jej zwy


